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ค�าน�า

	 ปัจจุบันการน�าเข้าส่งออกสัตว์น�้าที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งด้านความ 

หลากหลายของชนิดพันธุ์	 ปริมาณ	 และมูลค่า	 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการเพื่อใช้ประโยชน์ 

ภายในประเทศ	 และการผลิตเพื่อส่งออกสร้างรายได้	 นอกจากนั้น	 ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศต่างๆ	 ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี	 ท�าให้มาตรการด้านภาษีไม่สามารถน�ามาใช้ 

เป็นเงื่อนไขทางการค้าที่ส�าคัญได้อีกต่อไป	 ดังนั้น	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีมาตรการควบคุมดูแลและ 

ตรวจสอบที่เหมาะสม	 ทั้งทางด้านปริมาณ	 คุณภาพ	 แหล่งที่มาหรือแหล่งผลิตสินค้าสัตว์น�้าน�าเข้า	 เพื่อป้องกัน 

ผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	ชาวประมง	ผู้ประกอบการ	และผู้บริโภค	รวมทั้งป้องกันการส่งออก 

สัตว์น�้าที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อตกลงระหว่างประเทศ	 อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ

ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น�้าได้

	 หนังสือรวมกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้าส่งออกสัตว์น�้าฉบับนี้	 เป็นการรวบรวม 

กฎระเบียบ	 ข้อบังคับและประกาศต่างๆ	 ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมดูแลการน�าเข้าส่งออกสัตว์น�้าเข้าไว้ 

ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการสืบค้นส�าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น�้าและส�านักงานประมงจังหวัดที่ 

ท�าหน้าที่แทนด่านตรวจสัตว์น�้า	 ส�าหรับใช้เป็นหลักการและแนวทางวิธีการปฏิบัติงาน	 โดยสามารถน�าไป 

ประกอบกับมาตรฐานการบริหารงานด่านตรวจสัตว์น�้า	 ปี	 2553	 ในการอนุญาตให้น�าเข้าหรือส่งออก 

การตรวจสอบ	 การอายัด	 และการกักกันสัตว์น�้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	 อันจะส่งผลให้สามารถลดระยะเวลา 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

	 ดิฉันหวังว่า	 หนังสือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับเจ้าหน้าที่	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมประมง	

ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ประกอบธุรกิจด้านการน�าเข้าส่งออกสัตว์น�้า	 สามารถน�าไปใช้อ้างอิงและปฏิบัติงาน 

ได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการต่อไป
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1. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

มีมาตราส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 มาตรา 4  ในพระรำชบัญญัตินี้

 “สัตว์น�้ำ” หมำยควำมว่ำ สัตว์น�้ำที่อำศัยอยู่ในน�้ำ หรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน�้ำหรืออำศัยอยู่ 

ในบริเวณที่น�้ำท่วมถึง เช่น ปลำ กุ้ง ปู แมงดำทะเล หอย เต่ำ กระ ตะพำบน�้ำ จระเข้ รวมทั้งไข่ของสัตว์น�้ำนั้น 

สัตว์น�้ำจ�ำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน�้ำ หินปะกำรัง กัลปังหำ และสำหร่ำยทะเล ทั้งนี้ รวมทั้งซำก 

หรือสว่นหนึง่ส่วนใดของสตัว์น�้ำเหล่ำนัน้ และหมำยควำมรวมถงึพนัธุ์ไมน้�้ำตำมที่ไดม้ีพระราชกฤษฎีการะบุชือ่

 มาตรา 54 “ห้ำมมิให้บุคคลใดน�ำสัตว์น�้ำชนิดหนึ่งชนิดใดที่ได้ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาเข้ำมำ 

ในรำชอำณำจักร โดยมิได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่”

 มาตรา 57 “เมื่อปรำกฏว่ำ บุคคลใดกระท�ำควำมผิดต่อพระรำชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัย 

ว่ำกระท�ำกำรเช่นว่ำนั้น ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ�ำนำจจับกุมผู้นั้นพร้อมด้วยเรือ เครื่องมือท�ำกำรประมง 

สัตว์น�้ำ และสิ่งอื่นๆที่ใช้ในกำรกระท�ำควำมผิดเพื่อด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย”
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พระราชกฤษฎีกา
ห้ามมิให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร

พ.ศ.	๒๕๔๗

_________________

ภูมิพลอดุลยเดช	ป.ร.
ให้ไว้	ณ	วันที่	๓๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๗

เป็นปีที่	๕๙	ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า	ฯ	ให้ประกาศว่า	

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๒๒๑	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และมาตรา	 ๕๔ 

แห่งพระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่่ยวกับการ 

จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๑	 มาตรา	 ๓๕	 มาตรา	 ๔๘	 และ 

มาตรา	 ๕๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมาย	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้	ดังต่อไปนี้

	 มาตรา	๑	 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า	 “พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาใน 

ราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๔๗”

	 มาตรา	๒	 พระราชกฤษฎีกานี้ ให ้ใช ้บังคับเมื่อพ ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 มาตรา	๓	 ให้ยกเลิก

	 (๑)	 พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๒๕	

	 (๒)	 พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๖
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	 มาตรา	๔	ห้ามมิให้บุคคลใดน�าสัตว์น�้าที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เข้ามาในราชอาณาจักร

โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

	 มาตรา	๕	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันต�ารวจโท	ทักษิณ	ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี
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บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗

ที่ จ�าพวกปลา

๑ ปลาปากกลม	(Hagfish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Myxiniformes

๒ ปลาแลมเพรย์	(Lamprey)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Peteromyzontiformes

๓ ปลาคาวชาร์ก	(Cow	Shark)	ปลาฟริล์ชาร์ก	(Frill	Shark)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Hexanchiformes

๔ ปลาฉลามหัวทู่	(Bullhead	Shark	และ	Hom	Shark)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Heterodontiformes

๕ ปลาฉลามวาฬ	(Whale	Shark)	ฉลามกบ	(Nurse	Shark)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Orectolobiformes

๖ ปลาฉลามเสือ	(Sand	Tiger	Shark)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Lamniformes

๗ ปลาฉลามหัวค้อน	(Hammerhead	Shark)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Charchariniformes

๘ ปลาด็อกฟิชชาร์ก	(Dogfish	Shark)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Squaliformes

๙ ปลาซอว์ชาร์ก	(Saw	Shark)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Pristiophoriformes

๑๐ ปลาแองเกิลชาร์ก	(Angle	Shark)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Squatiniformes

๑๑ ปลาฉนาก	(Sawfish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Pristiformes

๑๒ ปลากระเบนไฟฟ้า	(Electric	Ray)	และปลาทุกชนิดใน	Order		Torpediniformes

๑๓ ปลากระเบน	(Skate	Ray)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Rajiformes

๑๔ ปลาโรนัน	(Guitarfish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Rhinobatiformes

๑๕ ปลากระเบนธง	(Stingray)	ปลากระเบนผีเสื้อ	(Butterfly	Ray)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Myliobatiformes

๑๖ ปลาไคมีรา	(Chimaera)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Chimaeriformes

๑๗ ปลาสเตอร์เจียน	(Sturgeon)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Acipenseriformes

๑๘ ปลาไบเคอร์	(Bichir)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Polypteriformes

๑๙ ปลาการ์	(Gar)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Lepisosteiformes

๒๐ ปลาโบว์ฟิน	(Bowfin)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Amliformes

๒๑ ปลาตะพัด	(Bonytongue)	ปลากราย	(Featherback)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Osteoglossiformes

๒๒ ปลาตาเหลือก	(Tarpon)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Elopiformes

๒๓ ปลากระบอกยน	(Bonefish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Albuliformes

๒๔ ปลาฮาโลซอร์	(Halosour)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Notocanthiformes
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ที่ จ�าพวกปลา

๒๕ ปลาตูหนา	(True	Eel)	ปลาหลดหิน	(Moray)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Anguilliformes

๒๖ ปลาบ็อบเทลอีล	(Bobtail	Eel)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Saccopharyngiformes

๒๗ ปลาหลังเขียว	(Sardine)	ปลากะตัก	(Anchovy)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Clupeiformes

๒๘ ปลานวลจันทร์ทะเล	(Milkfish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Gonorynchiformes

๒๙ ปลาซิว	(Minnow)	ปลาตะเพียน	(Carp)		ปลาหมู	(Loach)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Cypriniformes

๓๐ ปลาแคแรซิน	(Characin)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Characiformes

๓๑ ปลาเนื้ออ่อน	(Sheat	Catfish)	ปลาสวาย	(Catfish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Siluriformes

๓๒ ปลาไนต์ฟิช	(Knightfish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Gymnotiformes

๓๓ ปลาแซลมอน	(Salmon)	ปลาเทราต์	(Trout)		และปลาทุกชนิดใน	Order	Salmoniformes

๓๔ ปลาไพก์	(Pike)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Esociformes

๓๕ ปลาไข่	(Smelt)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Osmeriformes

๓๖ ปลาบริสเทิลเมาส์	(Bristlemouth)	ปลาแดรกอนฟิช	(Dragonfish)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Stomiiformes

๓๗ ปลาปากคม	(Lizardfish)		และปลาทุกชนิดใน	Order	Aulopiformes

๓๘ ปลาเรืองแสง	(Lanternfish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Myctophiformes

๓๙ ปลาเทราต์เพิร์ช	(Trout-Perch)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Percopsiformes

๔๐ ปลาค็อด	(Cod)	ปลาแฮดด็อก	(Haddock)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Gadiformes

๔๑ ปลาเพิร์ลฟิช	(Pearlfish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Ophidiiformes

๔๒ ปลาคางคก	(Toadfish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Batrachoidiformes

๔๓ ปลากบ	(Frogfish)	ปลาตกเบ็ด	(Anglerfish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Lophiiformes

๔๔ ปลาเกาะหิน	(Clingfish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Gobiesociformes

๔๕ ปลากระบอก	(Mullet)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Mugiliformes

๔๖ ปลาหัวแข็ง	(Silverside)	ปลาเรนโบว์ฟิช	(Rainbowfish)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Atheriniformes

๔๗ ปลาหัวตะกั่ว	(Panchax)	ปลาคิลลิฟิช	(Killifish)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Cyprinodontiformes

๔๘ ปลาเข็ม	(Needlefish)	ปลากระทุงเหว	(Halfbeak)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Beloniformes

๔๙ ปลาดาบทะเลลึก	(Ribbonfish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Lampriformes
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ที่ จ�าพวกปลา

๕๐ ปลาตาเรืองแสง	(Lanterneye	Fish)	ปลาข้าวเม่าน�้าลึก	(Soldierfish)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Beryciformes

๕๑ ปลาเรดเมาท์	(Redmouth)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Cetomimiformes

๕๒ ปลาดอรี	(Dory)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Zeiformes

๕๓ ปลาม้าน�้า	(Seahorse)	ปลาปากแตร	(Cornetfish)		และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Gasterosteiformes

๕๔ ปลาไหล	(Swamp	eel)		ปลากระทิง	(Spiny	eel)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Synbranchiformes

๕๕ ปลาช้างเหยียบ	(Flathead)	ปลาสิงโต	(Scorpionfish)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Scorpaeniformes

๕๖ ปลาทูน่า	(Tuna)	ปลากะพง	(Snapper)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Perciformes

๕๗ ปลาซีกเดียว	(Flounder)	ปลาลิ้นหมา	(Sole)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Pleuroncectiformes

๕๘ ปลากล่อง	(Boxfish)	ปลาวัว	(Triggerfish)	ปลาปักเป้า	(Puffer)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Tetraodontiformes

๕๙ ปลาซีลาแคนท์	(Coelacanth)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Coelacanthiformes

๖๐ ปลาปอดออสเตรเลีย	(Australian	Lungfish)	และปลาทุกชนิดใน	Order	Ceratodontiformes

๖๑ ปลาปอดอเมริกาใต้	(South	American	Lungfish)	และปลาทุกชนิด 

ใน	Order	Lepidosireniformes

ที่ จ�าพวกสัตว์น�้าอื่น

๑ ฟองน�้าทุกชนิดใน	Phylum	Porifera

๒ ดอกไม้ทะเล	ปะการัง	กัลปังหา	และสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Phylum	Cnidaria

๓ สัตว์น�้าจ�าพวกหนอนตัวแบนทุกชนิดใน	Phylum	Platyhelminthes

๔ ไส้เดือนน�้า	ปลิงน�้าจืดทุกชนิดใน	Phylum	Annelida

๕ หนอนถั่วทุกชนิดใน	Phylum	Sipuncula

๖ แมงดาทะเลทุกชนิดใน	Class	Chelicerata

๗ กุ้ง	กั้ง	ปู	และสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Subphylum	Crustacea

๘ ลิ่นทะเล	และสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Class	Ployplacophora

๙ หอยกาบเดียว	(หอยฝาเดียว)	และหอยทุกชนิดใน	Class	Gastropoda

๑๐ หอยกาบคู่	(หอยสองฝา)	และหอยทุกชนิดใน	Class	Bivalvia

๑๑ หอยงาช้างและหอยทุกชนิดใน	Class	Scaphopoda

๑๒ หอยงวงช้างและปลาหมึกทุกชนิดใน	Class	Cephalopoda

๑๓ หอยปากเป็ดและสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Phylum	Brachiopoda
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ที่ จ�าพวกสัตว์น�้าอื่น

๑๔ ปลาดาวขนนกและสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Class	Crinoidea

๑๕ ปลาดาว	ดาวทะเลและสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Class	Asteroidea

๑๖ ดาวเปราะและสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Class	Ophiuroidea

๑๗ อีแปะทะเล	เม่นทะเล	และสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Class	Echinoidea

๑๘ ปลิงทะเล	และสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Class	Holothuroidea

๑๙ เพรียงหัวหอมและสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Phylum	Hemichordata

ที่ จ�าพวกสาหร่ายทะเล

๑ สาหร่ายสีน�้าเงินแกมเขียวใน	Division	Cyanophyta

๒ สาหร่ายสีเขียวทุกชนิดใน	Division	Chlorophyta

๓ สาหร่ายสีน�้าตาลทุกชนิดใน	Division	Phaeophyta

๔ สาหร่ายสีแดงทุกชนิดใน	Division	Rhodophyta

ที่ จ�าพวกสัตว์เลื้อยคลาน 

๑ เต่าและตะพาบทุกชนิด	(Turtle,	Terrapin	และ	Softshell	turtles)	ใน	Order	Chelonia

๒ งูน�้าจืดและงูทะเล	(Freshwater	and	Sea	snake)	และสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Order	Squamata

๓ จระเข้	และสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Order	Crocodylia

ที่ จ�าพวกสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก

๑ ประเภทจิ้งจกน�้า	(Newt	และ	Salamander)	และสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Order	Urodela

๒ ประเภทเขียดงู	(Limbless	Amphibian)	และสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Order	Apoda 

(Gymnophiona)

๓ ประเภทกบ	คางคก	(Frog	และ	Toad)	และสัตว์น�้าทุกชนิดใน	Order	Anura	(Salientia)

ที่ จ�าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

๑ ประเภทปลาวาฬและโลมา	ทุกชนิดใน	Order	Cetacea

๒ ประเภทพะยูนทุกชนิดใน	Order	Sirenia

๓ ประเภทสิงโตทะเลและแมวน�้า	ทุกชนิดใน	Sub	order	Pinnipedia

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้น�า 

สัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึงการน�าสัตว์น�้าที่ไม่มีชีวิตเข้า

มาในราชอาณาจักรท�าให้มีผู้น�าสัตว์น�้าทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าวเข้า

มาในราชอาณาจักรเป็นจ�านวนมาก	 โดยไม่มีมาตรการตรวจสอบเรื่องสุขอนามัย	 และท�าให้เกิดการแพร่ระบาด 

ของโรคของสัตว์น�้าหลายชนิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น�้ามีชีวิตอื่นๆ	 และอาจเป็นอันตรายต่อผู ้บริโภค 

ประกอบกับสมควรรวมพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรที่ใช้บังคับอยู่ 

ในปัจจุบันไว้เป็นฉบับเดียวเพื่อความสะดวกในการใช้กฎหมาย	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ค�าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่	๔๕๘/๒๕๔๗

เรื่อง	แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	๒๔๙๐

	 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้มีอ�านาจหน้าที่ปฏิบัติการ 

ตามมาตรา	๕๔	แห่งพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	๒๔๙๐	เพื่อให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่ของกรมประมง 

ในปัจจุบัน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จึงออกค�าสั่งไว้	ดังนี้

	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิก

	 (๑)	 ค�าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่	๑๒๐/๒๕๒๖	ลงวันที่	๑	เมษายน	๒๕๒๖	เรื่อง	ให้ประมง

จงัหวดัซึง่เป็นพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิารประมง	พ.ศ.	๒๔๙๐	อยูใ่นท้องทีจ่งัหวดัทีม่ด่ีานศลุกากร	

ตั้งอยู่เป็นผู้อนุญาตเฉพาะกรณีการอนุญาตน�าสัตว์น�้าเข้ามาในราชอาณาจักร

	 (๒)	 ค�าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ที่	 ๒๘๖/๒๕๓๐	 ลงวันที่	 ๑๐	 มิถุนายน	๒๕๓๐	 เรื่อง 

ให้นักวิชาการประมงซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานกักกันสัตว์น�้า	ณ	ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ	เป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจอนุญาตตามมาตรา	๕๔	แห่งพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	๒๔๙๐	(ฉบับที่	๒)

	 ข้อ	 ๒	 แต่งตั้งให้ข้าราชการสังกัดกรมประมง	 ดังต่อไปนี้	 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และให้มีอ�านาจ 

หน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา	๕๔	แห่งพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	๒๔๙๐	เฉพาะภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

	 (๑)	 ประมงจังหวัด	ในจังหวัดที่มีด่านศุลกากรตั้งอยู่

	 (๒)	 หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น�้า

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป๑

สั่ง	ณ	วันที่	๑๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗

เนวิน	ชิดชอบ

(นายเนวิน	ชิดชอบ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ	ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑
		รก.๒๕๔๘/พ๑๗ง/๖๙/๓	มีนาคม	๒๕๔๘
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ค�าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่	๑๖๖/๒๕๕๓

เรื่อง	แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	๒๔๙๐

	 โดยที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ซึ่งก�าหนดชื่อ 

และประเภทของต�าแหน่งข้าราชการในสายงานต่างๆ	 ขึ้นใหม่	 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

กรมประมง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	 กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ให้แบ่งส่วนราชการกรมประมงและก�าหนดชื่อ 

หน่วยงานภายในใหม่	 จึงสมควรปรับปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงเสียใหม่	

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จึงออกค�าสั่งดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ยกเลิกค�าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ที่	 ๓๗๒/๒๕๔๑	 ลงวันที่	 ๒๐	 กรกฎาคม 

พ.ศ.	๒๕๔๑	เรื่อง	แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	๒๔๙๐

	 ข้อ	๒	 แต่งตั้ง

	 (๑)	 อธิบดีกรมประมง	 รองอธิบดีกรมประมง	 ผู้ตรวจราชการกรม	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการ

ด้านการประมง	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและ 

พัฒนาประมงชายฝั่ง	 ผู ้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา 

ประมงน�้าจืด	 ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	 ผู้อ�านวยการ 

กองประมงต่างประเทศ	 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น�้า	 ผู้อ�านวยการ

ศูนย์สารสนเทศ	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้า	 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่	 ให้มีอ�านาจ 

หน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	๒๔๙๐	ตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด

	 (๒)	 ปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอ	 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่	 ให้มีอ�านาจหน้าที่ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	๒๔๙๐	ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ

ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๗/ตอนพิเศษ	๖๗	ง/หน้า	๓๗/๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๓
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	 (๓)	 ประมงจังหวัด	 ประมงอ�าเภอ	 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่	 ให้มีอ�านาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ	 แต่ไม่มีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา	

๑๔	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	 ๑๗	 มาตรา	 ๑๘	 มาตรา	๒๑	 มาตรา	๒๒	 มาตรา	๒๓	 มาตรา	 ๓๑	 มาตรา	 ๓๓ 

มาตรา	๓๖	มาตรา	๔๐	มาตรา	๔๑	มาตรา	๕๔	และมาตรา	๕๕

	 (๔)	 นักวิชาการประมง	 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	 นักวิชาการสถิติ	 นักวิชาการเผยแพร่ 

นักเดินเรือ	 นิติกร	 เศรษฐกร	 นายช่างกลเรือ	 เจ้าพนักงานประมง	 เจ้าพนักงานธุรการ	 เจ้าพนักงานสถิติ 

เจ ้าพนักงานสื่อสาร	 เจ ้าพนักงานเดินเรือ	 นายช่างเครื่องกล	 และลูกจ้างประจ�าส�านักบริหารจัดการ 

ด้านการประมง	 ผู ้ด�ารงต�าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล	 นายท้ายเรือกลล�าน�้า	 ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ 

ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง	 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่	 ให้มีอ�านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา	 ๕๑ 

มาตรา	 ๕๒	 มาตรา	 ๕๖	 มาตรา	 ๕๗	 และมาตรา	 ๕๙	 แห่งพระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐ 

ตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด

	 (๕)	 นักวิชาการประมง	 นักจัดการงานทั่วไป	 เจ ้าพนักงานประมง	 เจ ้าพนักงานธุรการ 

เจ้าพนักงานสถิติ	 นายช่างเครื่องกล	 และลูกจ้างประจ�า	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล	 นายท้าย 

เรือกลล�าน�้า	 ช่างเครื่องเรือจักรยนต์	 ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ�าจังหวัด	 อ�าเภอหรือกิ่งอ�าเภอ 

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่	 ให้มีอ�านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา	 ๕๑	 มาตรา	 ๕๒	 มาตรา	 ๕๖	 มาตรา	 ๕๗ 

และมาตรา	๕๙	แห่งพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	๒๔๙๐	ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง	ณ	วันที่	๒๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓

ธีระ	วงศ์สมุทร

(นายธีระ	วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
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2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

มีมาตราส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 มาตรา 4  ในพระรำชบัญญัตินี้

 “สัตว์” หมำยควำมว่ำ

 (1) ช้ำง ม้ำ โค กระบือ ลำ ล่อ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระต่ำย ลิง ชะนี และให้หมำยควำมรวม
ถึงน�้ำเชื้อส�ำหรับผสมพันธุ์ และเอ็มบริโอ (ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะครบบริบูรณ์) 
ของสัตว์เหล่ำนี้ด้วย

 (2) สัตว์ปีก จ�ำพวกนก ไก่ เป็ด ห่ำน และให้หมำยควำมรวมถึงไข่ส�ำหรับใช้ท�ำพันธุ์ด้วย และ

 (3) สัตว์ชนิดอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 “ซำกสัตว์” หมำยควำมว่ำ ร่ำงกำยหรือส่วนของร่ำงกำยสัตว์ที่ตำยแล้ว และยังไม่ได้แปรสภำพ 
เป็นอำหำรสุก หรือสิ่งประดิษฐ์ส�ำเร็จรูป และให้หมำยควำมรวมถึงงำ เขำ และขน ที่ได้ตัดออกจำกสัตว์ขณะ 
มีชีวิตและยังไม่ได้แปรสภำพเป็นสิ่งประดิษฐ์ส�ำเร็จรูปด้วย 

 “ท่ำเข้ำ” หมำยควำมว่ำ ที่ส�ำหรับน�ำสัตว์และซำกสัตว์เข้ำในรำชอำณำจักร

 “ท่ำออก” หมำยควำมว่ำ ที่ส�ำหรับน�ำสัตว์และซำกสัตว์ออกนอกรำชอำณำจักร

 “ด่ำนกักสัตว์” หมำยควำมว่ำ ที่ส�ำหรับกักสัตว์หรือซำกสัตว์เพื่อตรวจโรคระบำด

 มาตรา 9  “เมื่อได้มีกำรแจ้งตำมมำตรำ 8 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีสัตว์ป่วยหรือตำยโดย 
โรคระบำด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรมีอ�ำนำจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้ำของจัดกำรดังต่อไปนี้

 (1) ให้กักขัง แยก หรือย้ำยสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่ำป่วยไว้ภำยในเขตและตำมวิธีกำรที่ก�ำหนดให้

 (2) ให้ฝัง หรือเผำซำกสัตว์นั้น ณ ที่ที่ก�ำหนดให้ ถ้ำกำรฝังหรือเผำไม่อำจท�ำได้ให้สั่งท�ำลำยโดย 
วิธีอื่นตำมที่เห็นสมควร หรือ

 (3) ให้กักขัง แยก หรือย้ำยสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วย หรือสงสัยว่ำป่วย 
หรือตำยไว้ภำยในเขต และตำมวิธีกำรที่ก�ำหนดให้”

 มาตรา 10  “เมื่อได้มีกำรแจ้งตำมมำตรำ 8 หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำสัตว์ป่วย 
หรือตำยโดยโรคระบำด ให้สัตวแพทย์มีอ�ำนำจเข้ำตรวจสัตว์หรือซำกสัตว์นั้น และให้มีอ�ำนำจออกค�ำสั่งเป็น 
หนังสือให้เจ้ำของจัดกำรดังต่อไปนี้

 (1) ให้กักขัง แยก หรือย้ำยสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่ำป่วยไว้ภำยในเขต และตำมวิธีกำรที่ก�ำหนดให้ 
หรือให้ได้รับกำรรักษำตำมที่เห็นสมควร

 (2) ให้ฝัง หรือเผำซำกสัตว์นั้นทั้งหมด หรือแต่บำงส่วน ณ ที่ที่ก�ำหนดให้ ถ้ำกำรฝังหรือเผำไม่อำจ
ท�ำได้ ก็ให้ท�ำลำยโดยวิธีอื่นตำมที่เห็นสมควร

 (3) ให้กักขัง แยก หรือย้ำยสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วย หรือสงสัยว่ำป่วย 
หรือตำย ไว้ภำยในเขต และตำมวิธีกำรที่ก�ำหนดให้ หรือให้ได้รับกำรป้องกันโรคระบำดตำมที่เห็นสมควร
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 (4) ให้ท�ำลำยสัตว์ที่เป็นโรคระบำด หรือสัตว์ หรือซำกสัตว์ที่เป็นพำหะของโรคระบำด ตำมระเบียบ
ที่อธิบดีก�ำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ในกำรนี้ให้เจ้ำของได้รับค่ำชดใช้ตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงไม่ต�่ำกว่ำ 
กึ่งหนึ่งของรำคำสัตว์ซึ่งอำจขำยได้ในตลำดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบำด เว้นแต่ในกรณีที่เจ้ำของได้จงใจกระท�ำ 
ควำมผิดต่อบทแห่งพระรำชบัญญัตินี้

 (5) ให้ก�ำจัดเชื้อโรคที่อำหำรสัตว์ หรือซำกสัตว์ที่เป็นพำหะของโรคระบำด ตำมวิธีกำรที่ก�ำหนดให้ 
หรือ

 (6) ให้ท�ำควำมสะอำด และท�ำลำยเชื้อโรคระบำด หรือพำหะของโรคระบำดในที่ดิน อำคำร 
ยำนพำหนะ หรือสิ่งของ ตำมวิธีกำรที่ก�ำหนดให้”

 มาตรา 30  “ให้รัฐมนตรีมีอ�ำนำจประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำ

 (1) ก�ำหนดท่ำเข้ำและท่ำออก

 (2) ห้ำมกำรน�ำเข้ำ หรอืน�ำผ่ำนรำชอำณำจกัรซึง่สตัว์ หรอืซำกสตัว์จำกท้องทีภ่ำยนอกรำชอำณำจกัร 
ในกรณีปรำกฏว่ำ ท้องที่นั้นมีหรือสงสัยว่ำมีโรคระบำด และ

 (3) วำงระเบียบกำรยึด ท�ำลำย หรือส่งกลับซึ่งสัตว์ หรือซำกสัตว์โดยไม่มีค่ำชดใช้ในกรณี

  ก. น�ำเข้ำ หรือน�ำผ่ำนรำชอำณำจักรโดยฝ่ำฝืนต่อบทแห่งพระรำชบัญญัตินี้หรือ

  ข. น�ำเข้ำ หรือน�ำผ่ำนรำชอำณำจักรโดยถูกต้องตำมบทแห่งพระรำชบัญญัตินี้เมื่อสัตว์นั้น 
เป็นโรคระบำด หรือสัตว์ หรือซำกสัตว์นั้นเป็นพำหะของโรคระบำดในขณะนั้น หรือภำยหลังน�ำเข้ำ หรือน�ำผ่ำน
รำชอำณำจักร”

 มาตรา 31 “ห้ำมมิให้บุคคลใดน�ำเข้ำ น�ำออก หรือน�ำผ่ำนรำชอำณำจักร ซึ่งสัตว์หรือซำกสัตว์ 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

 อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย จะก�ำหนดเงื่อนไขตำมที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญำตก็ได้

 กำรน�ำเข้ำ น�ำออก หรือน�ำผ่ำนรำชอำณำจักร ซึ่งสัตว์หรือซำกสัตว์ตำมมำตรำนี้ให้น�ำเข้ำ น�ำออก 
หรือน�ำผ่ำน ท่ำเข้ำหรือท่ำออก แล้วแต่กรณี เว้นแต่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย จะสั่งเป็นอย่ำงอื่น”

 มาตรา 32 “ผู้ใดน�ำเข้ำ น�ำออก หรือน�ำผ่ำนรำชอำณำจักร ซึ่งสัตว์หรือซำกสัตว์ต้องปฏิบัติกำร 
ตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง”

 มาตรา 36 “ผู้ใดส่งสัตว์ หรือซำกสัตว์ไปจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศต้องปฏิบัติกำรตำมที่ก�ำหนดใน 
กฎกระทรวง”

 มาตรา 38 “ให้สำรวัตรมีอ�ำนำจจับกุมผู้กระท�ำผิดต่อบทแห่งพระรำชบัญญัตินี้และให้มีอ�ำนำจ 
ยึดสัตว์ ซำกสัตว์ หรือสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ไว้เพื่อส่งพนักงำน 
สอบสวนด�ำเนินกำรต่อไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ หรือเพื่อด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 51”

 มาตรา 51 บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ที่มีโทษปรับสถำนเดียว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง 
อธิบดีมอบหมำยมีอ�ำนำจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้ต้องหำได้ช�ำระค่ำปรับตำมจ�ำนวนที่เปรียบเทียบภำยใน 
ระยะเวลำที่ก�ำหนดแล้ว ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน
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กฎกระทรวง

ก�าหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

พ.ศ.	๒๕๔๖๑

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 ซึ่งแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และมาตรา	๗	 แห่งพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและ 

เสรีภาพของบุคคล	 ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๑	 มาตรา	 ๓๕	 มาตรา	 ๓๖	 มาตรา	 ๔๘	 และ 

มาตรา	 ๕๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมาย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		ให้ยกเลิก

	 (๑)	 กฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๑๒)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.	๒๔๙๙

	 (๒)	 กฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๓๗	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๑)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.	๒๔๙๙

	 (๓)	 กฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๔๔	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๒)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.	๒๔๙๙

	 ข้อ	๒	ให้สัตว์ดังต่อไปนี้เป็นสัตว์ชนิดอื่นตามมาตรา	๔

	 (๑)	 กบ

	 (๒)	 กระจง	หรือไก้

	 (๓)	 กระซู่

	 (๔)	 กระทิงหรือเมย

	 (๕)	 กวาง

	 (๖)	 กวางผา

	 (๗)	 กุ้ง

	 (๘)	 กูปรีหรือโคไพร

	 (๙)	 ควายป่า

	 (๑๐)	 ค่าง

๑
		รก.๒๕๔๖/๔๙ก/๓๕/๒	มิถุนายน	๒๕๔๖
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	 (๑๑)	 จระเข้

	 (๑๒)	 จิงโจ้

	 (๑๓)	 ตะพาบน�้า

	 (๑๔)	 เต่า

	 (๑๕)	 ทรายหรือเนื้อทรายหรือตามะแน

	 (๑๖)	 นากหญ้า

	 (๑๗)	 นางอายหรือลิงลม

	 (๑๘)	 ปลา

	 (๑๙)	 ปู

	 (๒๐)	 แมวป่า

	 (๒๑)	 ยีราฟ

	 (๒๒)	แรด

	 (๒๓)	 ละองหรือละมั่ง

	 (๒๔)	 เลียงผาหรือเยียงหรือโคร�าหรือกูร�า

	 (๒๕)	 วัวแดงหรือวัวด�าหรือวัวเพาะ

	 (๒๖)	 สมเสร็จหรือผสมเสร็จ

	 (๒๗)	สมันหรือเนื้อสมัน

	 (๒๘)	 สิงโต

	 (๒๙)	 เสือ

	 (๓๐)	 หมี

	 (๓๑)	 หมูป่า

	 (๓๒)	หอย

	 (๓๓)	 อีกัวน่า

	 (๓๔)	 อีเก้งหรือฟาน

	 (๓๕)	 อูฐ

	 (๓๖)	 ฮิปโปโปเตมัส

ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖

สรอรรถ	กลิ่นประทุม

(นายสรอรรถ	กลิ่นประทุม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กฎกระทรวง

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม

พ.ศ.	๒๕๔๗๑

	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๔	แห่งพระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒	และมาตรา	๗	แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	

พ.ศ.	๒๔๙๙	อนัเป็นพระราชบญัญตัทิีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล	ซึง่

มาตรา	๒๙	ประกอบกับมาตรา	๓๑	มาตรา	๓๕	มาตรา	๓๖	มาตรา	๔๘	และมาตรา	๕๐	ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ข้อ	๒	ให้เพิ่มโรคดังต่อไปนี้	เป็นโรคระบาดตามมาตรา	๔

	 (๑)	กาฬโรคเป็ด	(duck	plague	หรือ	duck	virus	enteritis)

	 (๒)	กาฬโรคแอฟริกาในม้า	(African	horse	sickness)

	 (๓)	โรคไข้หวัดนก	(bird	flu	หรือ	avian	influenza)

	 (๔)	โรคไข้หวัดใหญ่ม้า	(เหตุไวรัสไทป์เอ)	(equine	influenza	(virus	type	A))

	 (๕)	โรคไข้เห็บม้า	(equine	piroplasmosis)

 (๖) โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ koi herpesvirus disease)

 (๗) โรคเครฟิชเพลก (crayfish plague)

 (๘) โรคเซปทิซีเมียคิวทาเนียสอัลเซอเรทิฟ (septicaemia cutaneous ulcerative disease)

	 (๙)	โรคแซลโมเนลลา	(salmonellosis)

	 (๑๐)	โรคดูรีน	(dourine)

 (๑๑) โรคตัวแดงดวงขาว (white spot disease)

	 (๑๒)	โรคทริคิเนลลา	(trichinosis)

 (๑๓) โรคทีเอส (TS หรือ Taura syndrome)

 (๑๔) โรคเททระฮีดรัลแบคูโลไวรัส (tetrahedral baculovirosis)

๑
		รก.๒๕๔๘/๗ก/๓๒/๑๙	มกราคม	๒๕๔๘
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	 (๑๕)	โรคนิวคาสเซิล	(Newcastle	disease)

 (๑๖) โรคโนดาไวรัส (nodavirus disease)

	 (๑๗)	โรคบรูเซลลา	(brucellosis)

 (๑๘) โรคบีเคดี (BKD หรือ bacterial kidney disease)

 (๑๙) โรคโบนาเมีย (bonabiosis)

	 (๒๐)	โรคปากอักเสบพุพอง	(vesicular	stomatitis)

 (๒๑) โรคฝีดาษจระเข้ (poxvirus in crocodile)

	 (๒๒)	โรคฝีดาษม้า	(horse	pox)

	 (๒๓)	โรคพิษสุนัขบ้า	(rabies)

 (๒๔) โรคเพอร์คินซัส (perkinsosis)

	 (๒๕)	โรคโพรงจมูกและปอดอักเสบในม้า	(equine	rhinopneumonitis)

	 (๒๖)	โรคมดลูกอักเสบติดต่อในม้า	(contagious	equine	metritis)

 (๒๗) โรคมาร์ทีเลีย (marteiliosis)

 (๒๘) โรคไมโครไซทอส (mikrocytosis)

	 (๒๙)	โรคเรื้อนม้า	(horse	mange)

	 (๓๐)	โรคเลปโทสไปรา	(leptospirosis)

	 (๓๑)	โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า	(equine	infectious	anaemia)

	 (๓๒)	โรควัวบ้า	(mad	cow	disease	หรือ	bovine	spongiform	encephalopathy)

 (๓๓) โรควีเอชเอส (VHS หรือ viral haemorrhagic septicaemia)

 (๓๔) โรคสเตรปโทคอกคัสในสัตว์น�้า (streptococcosis in aquatic animal)

	 (๓๕)	โรคสมองและไขสันหลังอักเสบในม้า	(equine	encephalomyelitis)

	 (๓๖)	โรคสมองและไขสันหลังอักเสบเวเนซูเอลาในม้า	(Venezuelan	equine	encephalomyelitis)

	 (๓๗)	โรคสมองอักเสบญี่ปุ่น	(Japanese	encephalitis)

	 (๓๘)	โรคสมองอักเสบนิปาห์	(Nipah	encephalitis)

	 (๓๙)	โรคหลอดเลือดแดงอักเสบติดเชื้อในม้า	(infectious	arteritis	of	horse)

 (๔๐) โรคหัวเหลือง (yellowhead disease)

 (๔๑) โรคอาร์เอสไอวี (RSIV disease หรือ Red Sea bream iridoviral disease)

 (๔๒) โรคอียูเอส (EUS หรือ epizootic ulcerative syndrome)

 (๔๓) โรคอีเอชเอ็นวี (EHNV disease หรือ epizootic haematopoietic necrosis virus 

disease)



รวมกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	การส่งออกสัตว์น�้า 21

 (๔๔) โรคเอชพีวี (HPV disease หรือ hepatopancreatic parvovirus disease)

 (๔๕) โรคเอ็มบีวี (MBV disease หรือ Penaeus monodon-type baculovirus disease)

 (๔๖) โรคเอ็มเอสเอกซ์ (MSX disease หรือ multinucleate sphere x disease)

 (๔๗) โรคเอสวีซีวี (SVCV disease หรือ spring viraemia of carp virus disease)

 (๔๘) โรคโอเอ็มวี (OMV disease หรือ Oncorhynchus masou virus disease)

 (๔๙) โรคไอริโดไวรัส (iridovirus disease)

 (๕๐) โรคไอเอชเอชเอ็นวี (IHHNV disease หรือ infectious hypodermal and 

haematopoietic necrosis virus disease)

 (๕๑) โรคไอเอชเอ็นวี (IHNV disease หรือ infectious haematopoietic necrosis virus 

disease)

 (๕๒)	วัณโรค	(tuberculosis)

ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗

เนวิน	ชิดชอบ	

(นายเนวิน	ชิดชอบ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ค�าสั่งกรมปศุสัตว์

ที่	๘๗๓/๒๕๔๖

เรื่อง	มอบหมายให้พิจารณา	และออกใบอนุญาตให้น�าเข้า	น�าออกหรือน�าผ่านราชอาณาจักร

ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์

	 อนุสนธิค�าสั่งกรมปศุสัตว์ที่	 ๗๙๖/๒๕๔๕	 เรื่อง	 มอบหมายให้พิจารณา	 และออกใบอนุญาต 

ให้น�าเข้าน�าออกหรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์	 ฉบับลงวันที่	 ๒๑	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕ 

ซึ่งได้มอบให้ผู ้อ�านวยการส่วนควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกัน	 และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เป็นผู้มีอ�านาจ 

ดังกล่าวไปแล้ว	นั้น

	 เนื่องจากได้มีกฎกระทรวงก�าหนดให้สัตว์ประเภท	 กบ	 กุ้ง	 จระเข้	 เต่า	 ตะพาบน�้า	 ปลา	 ปู	 และหอย 

เป็นสัตว์ตามมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ	

โรคระบาดสัตว์	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 จึงต้องควบคุมการน�าเข้า	 น�าออกหรือน�าผ่านราชอาณาจักร 

ซึ่งสัตว์และซากสัตว์ดังกล่าวด้วย	 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวก	 รวดเร็วในการบริการประชาชนและ 

การด�าเนินงานน�าเข้า	 น�าออกหรือน�าผ่านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 อาศัยอ�านาจตามมาตรา	 ๓๑ 

แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงมอบหมายให้ข้าราชการของกรมประมง

มีอ�านาจพิจารณาและออกใบอนุญาตดังนี้

	 ข้อ	๑	 กรณีน�าเข้า	 น�าออก	 หรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์อันได้แก่	 กบ	 กุ ้ง	 จระเข้า	 เต่า 

ตะพาบน�้า	 ปลา	 ปู	 และหอย	 รวมถึงซากสัตว์ดังกล่าวให้ผู ้ด�ารงต�าแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมประมงเป็น 

ผู้พิจารณาและออกใบอนุญาต

	 	 (๑)	 อธิบดีกรมประมง

	 	 (๒)	 รองอธิบดีกรมประมง

	 	 (๓)	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการด้านการประมง

	 	 (๔)	 ผู้อ�านวยการส่วนตรวจการค้าสัตว์น�้า

	 	 (๕)	 ผู้อ�านวยการส่วนอนุญาตและจัดการประมง

	 	 (๖)	 หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น�้า

	 	 (๗)	 ประมงจังหวัด	เฉพาะจังหวัดที่มีด่านศุลกากรตั้งอยู่
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	 ผูไ้ด้รบัมอบหมายตามวรรคแรกในล�าดบัที	่(๑)-(๕)	มอี�านาจทัว่ราชอาณาจกัร	ส�าหรบัล�าดบัที	่(๖)-(๗)	

ให้มีอ�านาจเฉพาะภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

	 ข้อ	๒	ให้ผู้รับมอบหมายตามข้อ	 ๑	 ถือปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 ประกาศหรือ 

ค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	 น�าออก	 หรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ทราบ	ภายในวันที่	๕	ของเดือนถัดไป

	 ทั้งนี้	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 นอกจากนั้นให้เป็นไปตามค�าสั่งกรมปศุสัตว์	 ที่	 ๗๙๖/๒๕๔๕	 ลงวันที่ 

๒๐	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๕	ทุกประการ

สั่ง	ณ	วันที่	๑๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๖

ยุคล	ลิ้มแหลมทอง

(นายยุคล	ลิ้มแหลมทอง)

อธิบดีกรมปศุสัตว์
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง	แต่งตั้งสัตวแพทย์	ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	(ฉบับที่	๒)

พ.ศ.	๒๕๕๑

	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์	 ในส่วนของกรมประมง 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เหมาะสมตามสภาพการณ์ปัจจุบัน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๔	และมาตรา	๗	แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	 ๑	 ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ	 ๓	 ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่องแต่งตั้ง 

สัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	ลงวันที่	๒๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 “ข้อ	๓	ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปนี้ของกรมประมง	เป็นสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้เฉพาะในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา	 ๓๒	 และมาตรา	 ๓๖ 

แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 ที่เกี่ยวกับสัตว์หรือซากสัตว์ประเภท	 กบ	 กุ้ง	 จระเข้	 เต่า 

ตะพาบน�้า	ปลา	ปู	และหอย

	 (๑)	อธิบดีกรมประมง

	 (๒)	รองอธิบดีกรมประมง

	 (๓)	ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น�้า

	 (๔)	ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด

	 (๕)	ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

	 (๖)	ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการด้านการประมง

	 (๗)	ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

	 (๘)	ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า

	 (๙)	ผู้อ�านวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น�้า

	 (๑๐)	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้าจืด

	 (๑๑)	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้าชายฝั่ง

	 (๑๒)	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด

	 (๑๓)	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง

	 (๑๔)	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

	 (๑๕)	ผู้อ�านวยการส่วนอนุญาตและจัดการประมง
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	 (๑๖)	ผู้อ�านวยการส่วนตรวจการค้าสัตว์น�้า

	 (๑๗)	ผู้อ�านวยการส่วนประมงกรุงเทพมหานคร

	 (๑๘)	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด

	 (๑๙)	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

	 (๒๐)	ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 (๒๑)	ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 (๒๒)	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น�้า

	 (๒๓)	 นักวิชาการประมง	 ระดับ	 ๔	 ขึ้นไป	 ในสังกัดส�านักวิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด	 ส�านักวิจัย 

และพัฒนาประมงชายฝั่ง	ส�านักบริหารจัดการด้านการประมงและส่วนประมงกรุงเทพมหานคร

	 (๒๔)	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ระดับ	๔	ขึ้นไป	ในสังกัดกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพ

สัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	และกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น�้า

	 (๒๕)	ประมงจังหวัด	เฉพาะภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

	 (๒๖)	 นักวิชาการประมง	 ระดับ	 ๔	 ขึ้นไป	 ในสังกัดส�านักงานประมงจังหวัดเฉพาะภายในเขตท้องที่ 

รับผิดชอบ”

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป๑

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๑

ธีระ	สูตะบุตร

(นายธีระ	สูตะบุตร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๕/ตอนพิเศษ	๖๑	ง/หน้า๑๑/๒๖	มีนาคม	๒๕๕๑
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ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง	แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	(ฉบับที่	๒)

พ.ศ.	๒๕๕๑

	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไปด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว	เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๔	 และมาตรา	 ๓๓ (๑)	 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.	๒๔๙๙	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒	อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

จึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	 ๑	 ให้เพิ่มเติมความดังต่อไปนี้เป็นข้อ	 ๓	 ของประกาศกรมปศุสัตว์	 ลงวันที่	 ๒๒	 มีนาคม 

พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 เรื่อง	 แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 “ข้อ	๓	 ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมประมงเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์	

โดยให้มีอ�านาจเฉพาะการก�ากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์ประเภท	กบ	กุ้ง	จระเข้	เต่า	ตะพาบน�้า	ปลา	ปู	หอย

	 (๑)	อธิบดีกรมประมง

	 (๒)	รองอธิบดีกรมประมง

	 (๓)	ผู้ตรวจราชการกรมประมง

	 (๔)	ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการด้านการประมง

	 (๕)	ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด

	 (๖)	ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

	 (๗)	ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

	 (๘)	ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

	 (๙)	ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า

	 (๑๐)	ผู้อ�านวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น�้า

	 (๑๑)	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้า

	 (๑๒)	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้าจืด

	 (๑๓)	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้าชายฝั่ง

	 (๑๔)	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

	 (๑๕)	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสัตว์น�้าสวยงามและพรรณไม้น�้า



รวมกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	การส่งออกสัตว์น�้า 27

	 (๑๖)	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด

	 (๑๗)	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

	 (๑๘)	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า

	 (๑๙)	ประมงจังหวัด

	 (๒๐)	นักวิชาการประมง

	 (๒๑)	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

	 (๒๒)	เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง

	 (๒๓)	เจ้าพนักงานประมง	ระดับ	๔	ขึ้นไป

	 (๒๔)	เจ้าหน้าที่ประมง	ระดับ	๔	ขึ้นไป”

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป๑

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๕	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๑

ศักดิ์ชัย	ศรีบุญซื่อ

(นายศักดิ์ชัย	ศรีบุญซื่อ)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

 
๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๕/ตอนพิเศษ	๘๖ง/หน้า	๓๔/๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๑
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กฎกระทรวง

ฉบับที่	๒๙	(พ.ศ.	๒๕๓๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

พ.ศ.	๒๔๙๙

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๗	และมาตรา	๓๖	แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	 ๑	 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๗	 (พ.ศ.	 ๒๔๙๙)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙

	 ข้อ	 ๒	 ผู ้ใดประสงค์จะส่งช้าง	 ม้า	 โค	 กระบือ	 แพะ	 แกะ	 สุกร	 หรือซากสัตว์ดังกล่าว	 หรือ 

ซากสัตว์ปีกประเภทเนื้อไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ยื่นค�าขอส่งสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	ณ	 กรมปศุสัตว์หรือด่านกักกันสัตว์

ระหว่างประเทศ	หรือส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด

	 (๒)	 ถ้าเป็นสัตว์ที่ต้องมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายต้องแนบตั๋วรูปพรรณแสดงกรรมสิทธิ์ของตน 

ก�ากับสัตว์นั้นทุกตัวพร้อมค�าขอด้วย

	 (๓)	 ในกรณีขอส่งสัตว์ไปจ�าหน่ายต่างประเทศต้องน�าสัตว์นั้นไปยังที่พักสัตว์ตามที่กรมปศุสัตว์ 

หรือด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศที่ยื่นค�าขอ	 หรือส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ยื่นค�าขอ	 แล้วแต่กรณี	 ก�าหนด 

เพื่อให้สัตวแพทย์ตรวจและจัดการท�าลายเชื้อโรค	 หรือจัดการอย่างอื่นใดตามระเบียบของกรมปศุสัตว์	 และ 

พิจารณาออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์	ตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 (๔)	 ในกรณีขอส่งซากสัตว์ประเภทเนื้อไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	 สัตว์นั้นต้องได้รับการตรวจ 

สุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและต้องมีการตรวจสอบซากสัตว์ภายหลังท�าการฆ่าโดยสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์	 และ 

ต้องส่งตัวอย่างซากสัตว์นั้นไปให้กรมปศุสัตว์ท�าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	 และพิจารณาออก 

หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์และหนังสือรับรองคุณภาพซากสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 ในกรณีขอส่งซากสัตว์ประเภทหนัง	งา	กระดูก	กีบ	เขา	หรือขนไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	ซากสัตว์นั้น 

ต้องได้รับการตรวจและจัดการท�าลายเชื้อโรค	 หรือจัดการอย่างอื่นใดโดยสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ตาม 

ระเบียบของกรมปศุสัตว์	และให้สัตวแพทย์ออกหนังสือรับรองคุณภาพซากสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 (๕)	 สัตว์ที่อยู่ในที่พักสัตว์ตาม	 (๓)	 หรือซากสัตว์ที่อยู่ในระหว่างการตรวจของสัตวแพทย์ตาม	 (๔)	

ให้เจ้าของเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
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	 ข้อ	 ๓	 ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ส่งสัตว์หรือซากสัตว์ไปจ�าหน่ายต่างประเทศส่งสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไป

จ�าหน่ายต่างประเทศได้นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

	 ข้อ	 ๔	 ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีค�าสั่งให้ระงับการส่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้รับ 

อนุญาตให้ส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศได้แล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ	ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามค�าสั่งนั้น

	 ข้อ	๕	ค�าขอตามกฎกระทรวงนี้	ให้ท�าตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๗	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๔

อาณัติ	อาภาภิรม

(นายอาณัติ	อาภาภิรม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ	 :	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งสัตว์หรือ 

ซากสัตว์ไปจ�าหน่ายต่างประเทศตามที่กฎกระทรวง	ฉบับที่	๗	(พ.ศ.	๒๔๙๙)	ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 ก�าหนดไว้ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป	 สมควรปรับปรุงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งสัตว์หรือซากสัตว์ไปจ�าหน่ายต่างประเทศดังกล่าว 

เสียใหม่	เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน	จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.๒๕๓๔/๒๔๔/๑๒๘๔/๓๑	ธันวาคม	๒๕๓๔]
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กฎกระทรวง

ฉบับที่	๔๓	(พ.ศ.	๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

พ.ศ.	๒๔๙๙

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๗	และมาตรา	๓๖	แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	

อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซึ่งมาตรา	๒๙	

ประกอบกับมาตรา	๓๑	มาตรา	๓๕	มาตรา	๓๖	มาตรา	๔๘	และมาตรา	๕๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	 บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

	 ให้ยกเลิกความในข้อ	๒	 แห่งกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๒๙	 (พ.ศ.	๒๕๓๔)	 ออกตามความในพระราช

บัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	๒	ผู้ใดประสงค์จะส่งสัตว์หรือซากสัตว์ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ยื่นค�าขอส่งสัตว์หรือซากสัตว์ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	ณ	กรมปศุสัตว์	 หรือด่านกักสัตว์ระหว่าง

ประเทศ	หรือส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด

	 (๒)	 ถ้าเป็นสัตว์ที่ต้องมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายต้องแนบตั๋วรูปพรรณแสดงกรรมสิทธิ์ของตน 

ก�ากับสัตว์นั้นทุกตัวพร้อมค�าขอด้วย

	 (๓)	 ในกรณีขอส่งสัตว์ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	 ต้องน�าสัตว์นั้นไปยังที่พักสัตว์ตามที่กรมปศุสัตว์ 

หรือด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศที่ยื่นค�าขอ	 หรือส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ยื่นค�าขอ	 แล้วแต่กรณีก�าหนด 

เพื่อให้สัตวแพทย์ตรวจและจัดการท�าลายเชื้อโรค	 หรือจัดการอย่างอื่นใดตามระเบียบของกรมปศุสัตว์	 และ 

พิจารณาออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 (๔)	 ในกรณขีอส่งซากสตัว์ประเภทเนือ้ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	สตัว์นัน้ต้องได้รบัการตรวจสขุภาพสตัว์

ก่อนฆ่าและต้องมกีารตรวจสอบซากสตัว์ภายหลงัท�าการฆ่า	โดยสตัวแพทย์ของกรมปศสุตัว์	และต้องส่งตวัอย่าง

ซากสัตว์นั้นไปให้กรมปศุสัตว์ท�าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและพิจารณาออกหนังสือรับรองสุขภาพ

สัตว์และหนังสือรับรองคุณภาพซากสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด
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	 ในกรณีขอส่งซากสัตว์ประเภทหนัง	งา	กระดูก	กีบ	เขา	หรือขนไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	ซากสัตว์นั้น 

ต้องได้รับการตรวจและจัดการท�าลายเชื้อโรค	 หรือจัดการอย่างอื่นใด	 โดยสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ตาม 

ระเบียบของกรมปศุสัตว์	และให้สัตวแพทย์พิจารณาออกหนังสือรับรองคุณภาพซากสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์

ก�าหนด

	 (๕)	 สัตว์ที่อยู่ในที่พักสัตว์ตาม	 (๓)	 หรือซากสัตว์ที่อยู่ในระหว่างการตรวจของสัตวแพทย์ตาม 

(๔)	ให้เจ้าของเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น”

ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๒

ปองพล	อดิเรกสาร

(นายปองพล	อดิเรกสาร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ	 :	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	คือ	 เนื่องจากการควบคุมการส่งสัตว์หรือซากสัตว์ไป

จ�าหน่ายยังต่างประเทศตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง	ฉบับที่	๒๙	(พ.ศ.	๒๕๓๔)	ออกตามความในพระราช

บญัญตัโิรคระบาดสตัว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	ควบคมุการส่งสตัว์หรอืซากสตัว์บางชนดิเท่านัน้	ท�าให้ไม่เหมาะสมกบัสภาพ

การณ์ปัจจุบันที่มีการส่งสัตว์หรือซากสัตว์ไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศมากชนิดขึ้น	 สมควรก�าหนดให้การควบคุม

การส่งสัตว์หรือซากสัตว์ไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศครอบคลุมสัตว์ทุกชนิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	

พ.ศ.	๒๔๙๙	จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.๒๕๔๒/๑๒๑ก/๓๑/๒	ธันวาคม	๒๕๔๒]
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กฎกระทรวง

ว่าด้วยการน�าเข้า	น�าออก	หรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์

พ.ศ.	๒๕๔๔

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๗	 และมาตรา	 ๓๒	 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.	๒๔๙๙	อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง

ตามมาตรา	๒๙	ประกอบกับมาตรา	๓๑	มาตรา	๓๕	มาตรา	๓๖	มาตรา	๔๘	และมาตรา	๕๐	ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย	บญัญตัใิห้กระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๑๒)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙

	 ข้อ	๒	 การน�าเข้า	 น�าออก	 หรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ให้ปฏิบัติตามที่ก�าหนด 

ในกฎกระทรวงนี้

หมวด	๑

การน�าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร

	 ข้อ	๓		ผู้ใดประสงค์จะน�าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร	ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ให้ยื่นค�าขอต่อสัตวแพทย์ประจ�าท่าเข้านั้น	 เว้นแต่จะน�าเข้าทางอื่นซึ่งมิใช่ท่าเข้า	 ให้ยื่นค�าขอ 

ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

	 (๒)	 การยื่นค�าขอ	 ให้ยื่นก่อนน�าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน	 เว้นแต่ 

ถ้าเป็นสัตว์หรือซากสัตว์ที่น�าติดต่อเข้ามา	จะยื่นค�าขอขณะน�าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเข้ามาก็ได้

	 (๓)	 หากผู้ขอน�าเข้าประสงค์จะน�าสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่ 

มิใช่ของกรมปศุสัตว์	 สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์นั้นจะต้องได้รับการตรวจรับรองตามระเบียบของ 

กรมปศุสัตว์

ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๘/ตอนที่	๓๐	ก/หน้า	๑/๑๗	พฤษภาคม	๒๕๔๔
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	 ข้อ	๔	 เมื่อสัตวแพทย์ประจ�าท่าเข้ารับค�าขอและตรวจเอกสารหรือหลักฐานประกอบการน�าเข้า 

ตามข้อ	 ๓	 ถูกต้องแล้ว	 ให้พิจารณาว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นต้องไม่ได้มาจากท้องที่ที่มีหรือสงสัยว่ามี 

โรคระบาด	แล้วจึงเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบแจ้งอนุมัติน�าสัตว์หรือซากสัตว์

เข้าในราชอาณาจักรพร้อมเงื่อนไขการน�าเข้า	(Requirement)	ตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 ข้อ	๕	 ให้ผู ้น�าเข้าที่ได้รับใบแจ้งอนุมัติน�าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร	 แจ้งยืนยัน 

รายละเอียดการน�าเข้าต่อสัตวแพทย์ประจ�าท่าเข้าเกี่ยวกับ

	 (๑)	 วัน	เวลา	ที่น�าเข้า	และ

	 (๒)	 เที่ยวบิน	 เที่ยวเรือ	 หรือเที่ยวขบวนรถไฟ	 หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์หรือ 

ซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร

	 ข้อ	๖	 ในการน�าสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรโดยการขนส่งทางอากาศยาน

หรือทางเรือ	 เจ้าของอากาศยานหรือเจ้าของเรือจะต้องแจ้งรายการสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์ที่บรรทุก 

มากับอากาศยานหรือเรือนั้น	 ให้กับสัตวแพทย์ประจ�าท่าเข้าทราบก่อนที่อากาศยานหรือเรือนั้นจะเดินทางมา 

ถึงท่าเข้า

	 ข้อ	๗	 ในกรณีที่น�าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรโดยยานพาหนะใดๆ	 จะน�าสัตว์หรือ 

ซากสัตว์นั้นลงจากยานพาหนะได้ต่อเมื่อสัตวแพทย์ประจ�าท่าเข้านั้นได้ตรวจและอนุญาตแล้ว

	 ข้อ	๘	 ให้ผู้น�าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรแสดงหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือ

รับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์	 ซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ผู้มีอ�านาจหน้าที่ของประเทศที่น�าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมายื่น 

ต่อสัตวแพทย์ประจ�าท่าเข้า

	 ข้อ	 ๙	 เมื่อน�าสัตว์หรือซากสัตว์ลงจากยานพาหนะแล้ว	 ให้ผู ้เข้าน�าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยัง 

สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ของท่าเข้า	 หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เพื่อการน�าเข้าที่ 

กรมปศุสัตว์รับรอง	 หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่สัตวแพทย์ประจ�าท่าเข้าก�าหนดเพื่อให้สัตวแพทย์

ประจ�าท่าเข้าตรวจโรค	และท�าลายเชื้อโรคตามระเบียบของกรมปศุสัตว์

	 ข้อ	๑๐	ในกรณีที่สัตวแพทย์ประจ�าท่าเข้ามีความสงสัยโดยมีเหตุอันสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ 

น�าเข้ารายใดมีเชื้อโรคระบาด	 หรือมาจากฝูงสัตว์ที่เป็นโรคระบาด	 หรือไม่มีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือ 

หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์	 ก�ากับมาพร้อมกับสัตว์หรือซากสัตว์ที่น�าเข้า	 หรือมีหนังสือรับรอง 

สุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์แต่การรับรองนั้นไม่ครบถ้วน	 หรือไม่ตรงตามเงื่อนไข 

การน�าเข้า	 (Requirement)	 ตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด	 ให้สัตวแพทย์ประจ�าท่าเข้ากักสัตว์นั้นไว้เพื่อพิสูจน์ได้ 

เป็นเวลาไม่เกินหกสิบวัน	หรือกักซากสัตว์นั้นไว้เพื่อพิสูจน์ได้เป็นเวลาไม่เกินสิบวัน

	 ข้อ	 ๑๑	 เมื่อสัตวแพทย์ประจ�าท่าเข้าได้ตรวจหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์

ซากสัตว์	ถูกต้องตามข้อ	๘	และได้ด�าเนินการตามข้อ	๙	หรือข้อ	๑๐	แล้ว	 ให้เสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี 

มอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้น�าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรเว้นแต่ในกรณีที่สัตว์หรือ 

ซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดให้ด�าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
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	 ข้อ	 ๑๒	 สัตว์หรือซากสัตว์ที่น�าเข้าโดยปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามความในหมวดนี้	 อธิบดีหรือผู้ซึ่ง 

อธิบดีมอบหมายจะผ่อนผันอนุญาตให้น�าเข้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนดให้ก็ได้

	 ข้อ	 ๑๓	 สัตว์หรือซากสัตว์ที่อยู่ในระหว่างการกักตรวจตามข้อ	 ๑๐	 ให้เจ้าของเป็นผู้ควบคุมดูแล 

รับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

	 ข้อ	 ๑๔	 ในกรณีที่ผู้น�าเข้ารายใดได้รับใบแจ้งอนุมัติน�าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรแล้ว 

หากสัตวแพทย์ประจ�าท่าเข้าเห็นว่าในขณะนั้นก�าลังมีโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดใน 

ท้องที่ที่จะมีการน�าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเข้ามา	 ให้สัตวแพทย์ประจ�าท่าเข้าเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี 

มอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งระงับการน�าเข้านั้น

หมวด	๒

การน�าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร

	 ข้อ	๑๕	ผู้ใดประสงค์จะน�าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ให้ยื่นค�าขอต่อสัตวแพทย์ประจ�าท่าออก

	 (๒)	 ถ้าเป็นสัตว์ที่ต้องมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายต้องมีตั๋วรูปพรรณแสดงกรรมสิทธิ์แนบค�าขอ 

ส�าหรับสัตว์ที่ขอน�าออกนั้นทุกตัว

	 (๓)	 ให้น�าสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ของท่าออก	 หรือสถาน

กักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เพื่อการส่งออกที่กรมปศุสัตว์รับรอง	 หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่ 

สัตวแพทย์ประจ�าท่าออกก�าหนด	 เพื่อให้สัตวแพทย์ประจ�าท่าออกตรวจโรคและท�าลายเชื้อโรคหรือจัดการ 

อย่างอื่นใดตามระเบียบของกรมปศุสัตว์	 เว้นแต่ในกรณีของซากสัตว์ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าได้จัดการท�าลาย 

เชื้อโรคแล้ว

	 (๔)	 สัตว์หรือซากสัตว์ที่อยู่ในระหว่างการจัดการตาม	 (๓)	 ให้เจ้าของเป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบ	

และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

	 ข้อ	๑๖	 เมื่อได้ด�าเนินการตามข้อ	 ๑๕	 แล้ว	 ให้สัตวแพทย์ประจ�าท่าออกที่รับค�าขอน�าสัตว์หรือ 

ซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้น�า 

สัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรและออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ 

ซากสัตว์

	 ข้อ	๑๗	สัตว์หรือซากสัตว์ที่ เจ ้าของได้รับอนุญาตให้น�าออกราชอาณาจักรได้แล้ว	 ในกรณีที่ 

สัตวแพทย์ประจ�าท่าออกสั่งระงับการน�าออก	 หรือไม่อาจน�าออกได้ด้วยเหตุใดๆ	 ก็ดี	 ให้เจ้าของรับคืนเงิน 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้น�าออกได้
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หมวด	๓

การน�าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร

	 ข้อ	๑๘	การน�าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร	 ให้ปฏิบัติตามความในหมวด	 ๑	 และหมวด	๒	

โดยอนุโลม

	 ในกรณีที่อธิบดีเห็นควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย	 ให้อธิบดีมีอ�านาจสั่งผ่อนผันวิธีปฏิบัติการ

บางอย่างได้

หมวด	๔

ค�าขอ	และใบอนุญาต

	 ข้อ	 ๑๙	 ค�าขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้	 ให้ท�าตามแบบของกรมปศุสัตว์	 ส่วนใบแจ้งอนุมัติ 

น�าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านราชอาณาจักร	 หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ 

ซากสัตว์	 ส�าหรับสัตว์หรือซากสัตว์ที่น�าออกนอกราชอาณาจักรและใบอนุญาตให้น�าเข้า	 น�าออก	 หรือน�าผ่าน 

ราชอาณาจักร	ให้ใช้แบบพิมพ์ของกรมปศุสัตว์

ให้ไว้	ณ	วันที่	๕	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๔

ชูชีพ	หาญสวัสดิ์

(นายชูชีพ	หาญสวัสดิ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ	:	เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	คือ	โดยที่การน�าเข้า	น�าออก	หรือน�าผ่านราชอาณาจักร	 

ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์	 ตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๑๒)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 ซึ่งใช้บังคับอยู ่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

มีโรคระบาดร้ายแรงชนิดต่างๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้น	 เพื่อให้การควบคุมโรคระบาดจากการน�าสัตว์หรือซากสัตว์

เข้า	 ออก	 หรือผ่านราชอาณาจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	 อันเป็น 

การปกป้องคุ้มครองชีวิต	 สุขภาพ	 และสุขอนามัยของประชาชน	 และสัตว์ภายในประเทศ	 รวมทั้งเป็นการ 

สร้างมาตรฐานความน่าเชือ่ถอืและความเชือ่มัน่ให้กบัประเทศผูน้�าเข้าสตัว์หรอืซากสตัว์ทีส่่งออกจากประเทศไทย	

สมควรปรับปรุงการน�าเข้า	 น�าออก	 หรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์เสียใหม่	 จึงจ�าเป็นต้องออก 

กฎกระทรวงนี้
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ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่าด้วยการยึด	การท�าลาย	หรือการส่งกลับซึ่งสัตว์	หรือซากสัตว์

โดยไม่มีค่าชดใช้

พ.ศ.	๒๕๓๑

	 ด้วย	 ปรากฏว่าได้มีผู้น�าเข้า	 หรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์	 โดยฝ่าฝืนต่อบทแห่ง

กฎหมาย	 หรือเป็นกรณีน�าเข้า	 หรือน�าผ่านราชอาณาจักรโดยปฏิบัติถูกต้องตามบทแห่งกฏหมาย	 แต่สัตว์นั้น 

เป็นโรคระบาด	หรือสัตว์	หรือซากสัตว์เป็นพาหะของโรคระบาดในขณะนั้นหรือภายหลังการน�าเข้า	หรือน�าผ่าน

ราชอาณาจักรอยู่เนืองๆ	ซึ่งการกระท�าดังกล่าวอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจของประเทศ	ด้านการปศุสัตว์ได้

	 เพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นจากโรคระบาดสัตว์	 ซึ่งติดมากับสัตว์หรือซากสัตว์จาก 

ต่างประเทศ

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๓๐	 (๓)	 แห่ง 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	วางระเบียบให้ถือปฏิบัติโดยไม่มีค่าชดใช้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ว่าด้วยการยึด	 การท�าลาย	 หรือ 

การส่งกลับซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์	โดยไม่มีค่าชดใช้	พ.ศ.	๒๕๓๑”

	 ข้อ	๒๑	 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 การน�าสัตว์	 หรือซากสัตว์เข้า	 หรือผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฝ่าฝืนต่อ 

บทแห่งกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ให้เจ้าหน้าที่สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์	 ท�าการยึด

สัตว์หรือซากสัตว์นั้นไว้	 เพื่อด�าเนินคดีและท�าการตรวจโรค	 ทั้งนี้ห้ามน�าสัตว์หรือซากสัตว์	 ลงจากยานพาหนะ 

ในกรณีที่เป็นการน�าเข้า	 หรือน�าผ่านราชอาณาจักรโดยยานพาหนะ	 แต่ถ้าเป็นการน�าเข้าหรือผ่านราชอาณาจักร 

โดยวิธีอื่น	 ให้ยึดสัตว์	 หรือซากสัตว์นั้นไว้ภายในเขตที่เห็นสมควรก�าหนดแล้วให้ด�าเนินการตรวจและท�าลาย 

เชื้อโรค

	 การตรวจและการท�าลายเชื้อโรค	ให้เป็นไปตามระเบียบหรือค�าสั่งที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 เมื่อคดีถึงที่สุดและปรากฏว่าสัตว์	 หรือซากสัตว์นั้นไม่เป็นโรคระบาดสัตว์ให้ด�าเนินการส่งกลับสัตว์ 

หรือซากสัตว์ดังกล่าว	แต่ถ้าสัตว์	หรือซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดสัตว์	ให้จัดการท�าลายเสียให้สิ้น

 
๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๐๕/ตอนที่	๑๕๒/ฉบับพิเศษ	หน้า	๖/๑๖	กันยายน	๒๕๓๑
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	 ข้อ	๔	 ในกรณีที่มีการน�าเข้า	หรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยถูกต้องตามบทแห่ง

กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์	 เมื่อสัตว์นั้นเป็นโรคระบาด	 หรือสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเป็นพาหะของโรคระบาด

ในขณะนั้น	หรือภายหลังการน�าเข้า	หรือน�าผ่านราชอาณาจักร	ทั้งนี้ไม่เกินก�าหนดระยะเวลาการสั่งกักตรวจโรค

ของเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจ�าด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ	ให้จัดการท�าลายเสียให้สิ้น

	 ข้อ	๕	 การท�าลายสัตว์ตามระเบียบนี้ให้ใช้วิธีท�าลาย	ดังนี้	คือ

	 (๑)	 ท�าลายด้วยยาพิษชนิดที่ท�าให้สัตว์ถึงแก่ความตายทันที

	 (๒)	 ท�าลายด้วยปืนชนิดใช้ฆ่าสัตว์โดยเฉพาะ

	 (๓)	 ท�าลายด้วยปืนตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	 และ 

สิ่งเทียบอาวุธปืน	ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ�านาจให้ความเห็นชอบตามกฎหมายดังกล่าวแล้วหรือ

	 (๔)	 โดยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นสมควรก�าหนดซากสัตว์ที่ได้จากการท�าลายตามวรรคก่อน 

ให้จัดการตามข้อ	๖	ของระเบียบนี้

	 ข้อ	๖	 การท�าลายซากสัตว์ตามระเบียบนี้ให้ใช้วิธีท�าลายดังนี้	คือ

	 (๑)	 ให้ฝังซากสัตว์นั้นใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า	๕๐	เซนติเมตร	

	 ถ้าเป็นซากสัตว์ใหญ่	 เช่น	 ช้าง	 ม้า	 โค	 กระบือ	 หรือซากสัตว์ที่มีจ�านวนมากให้พูนดินกลบหลุม 

เหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า	๕๐	เซนติเมตรอีกด้วย

	 (๒)	 เผาซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนหมดสิ้น	หรือ

	 (๓)	 โดยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นสมควรก�าหนด

	 ข้อ	๗	 การยึด	 การท�าลาย	 หรือการส่งกลับสัตว์ซึ่งสัตว์	 หรือซากสัตว์ตามระเบียบนี้ไห้ถือว่าไม่มี 

ค่าชดใช้

	 ข้อ	๘	 ค่าใช้จ่ายต่างๆ	 เกี่ยวกับการยึด	 การกักตรวจโรค	 การเลี้ยงดูการเก็บรักษา	 การท�าลายสัตว์	

หรือซากสัตว์ตามระเบียบนี้ให้เจ้าของสัตว์	หรือซากสัตว์เป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น

	 ข้อ	๙	 ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอ�านาจสั่งการใดๆ	ตามหลักวิชาการสัตว์

แพทย์	 เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้รวมทั้งมีอ�านาจพิจารณาวินิยฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการ	 และออกระเบียบ 

หรือค�าสั่งใดๆ	เพื่อให้ปฏิบัติการตามระเบียบนี้

	 การออกค�าสั่งหรือระเบียบใดๆ	ตามวรรคก่อน	ต้องไม่แย้งหรือขัดระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	๖	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๓๑	

อุดมศักดิ์	ทั่งทอง

(นายอุดมศักดิ์	ทั่งทอง)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ	ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ระเบียบกรมปศุสัตว์

ว่าด้วยการท�าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด	และการท�าลายสัตว์

หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด

พ.ศ.	๒๕๔๗

	 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท�าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด	 และการท�าลายสัตว์หรือซากสัตว์ 

ที่เป็นพาหะของโรคระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีประสิทธิผลในการควบคุมโรคระบาดรวมทั้ง 

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 และสอดคล้องกับการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง 

ความปลอดภัยด้านอาหาร	ตลอดจนเป็นการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๐	 (๔)	 ประกอบมาตรา	 ๓๓	 (๓)	 แห่งพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	๒๔๙๙	และซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒ 

โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบการท�าลาย 

สัตว์ที่เป็นโรคระบาด	และการท�าลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการท�าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด	และการท�าลาย

สัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด	พ.ศ.	๒๕๔๗”

	 ข้อ	๒๑	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป

	 ข้อ	 ๓	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการท�าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและการท�าลายสัตว์ 

หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด	พ.ศ.	๒๕๓๘

	 ข้อ	๔	ในระเบียบนี้

	 “สัตว์”	หมายความว่า	สัตว์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

	 “ซากสัตว์”	หมายความว่า	ซากสัตว์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

	 “โรคระบาด”	หมายความว่า	โรคระบาดตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

	 “สัตว์ที่เป็นโรคระบาด”	 หมายความว่า	 สัตว์ที่ได้รับเชื้อโรคระบาดทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดง 

อาการ

 
๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๑/ตอนพิเศษ	๑๑๔	ง/หน้า๑๑/๑๑	ตุลาคม	๒๕๔๗
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	 “สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด”	 หมายความว่า	 สัตว์ใดที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ 

ที่เป็นโรคระบาดอันอาจติดเชื้อโรคหรือสัตว์ใดที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าได้รับเชื้อจากการแพร่ของเชื้อโรคระบาด 

ไปยังบริเวณที่สัตว์นั้นอยู่	และสัตว์นั้นสามารถแพร่เชื้อโรคระบาดและระบาดไปยังสัตว์อื่นได้

	 “ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด”	 หมายความว่า	 ซากสัตว์ที่มาจากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือ 

สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด	 หรือซากสัตว์ที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผ่านการสัมผัสกับซากสัตว์ที่เป็นพาหะของ 

โรคระบาด

	 “สัตวแพทย์”	หมายความว่า	สัตวแพทย์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

	 ข้อ	 ๕	 ในการท�าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด	 หรือการท�าลายสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตาม 

ระเบียบนี้	 ให้ผู้สั่งท�าลายสัตว์ด�าเนินการเพื่อให้เจ้าของสัตว์ได้รับค่าชดใช้ราคาสัตว์ในอัตราตามที่ก�าหนด 

ในกฎกระทรวง

	 ในกรณีที่เจ้าของสัตว์ได้จงใจกระท�าผิดกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์	 เจ้าของสัตว์จะไม่ได้รับค่า 

ชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกสั่งท�าลาย	 และในกรณีเช่นนี้	 ผู้สั่งท�าลายสัตว์ไม่ต้องด�าเนินการเพื่อให้เจ้าของสัตว์ได้รับ 

ค่าชดใช้ราคาสัตว์ตามวรรคหนึ่งแต่อย่างใด

	 ข้อ	๖	ให้ผู้อ�านวยการส�านักควบคุม	ป้องกัน	และบ�าบัดโรคสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด	๑

การท�าลายสัตว์

	 ข้อ	 ๗	 ภายใต้บังคับข้อ	 ๕	 และข้อ	 ๘	 ของระเบียบนี้	 เมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์ตามหลักวิชาการ 

สัตวแพทยศาสตร์แล้ว	 ปรากฏผลเป็นที่แน่ชัดว่าสัตว์ใดเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาดแล้วแต่ 

กรณี	ให้สัตวแพทย์ตามข้อ	๘	หรือผู้รักษาราชการแทน	หรือผู้รักษาการในต�าแหน่งที่เป็นสัตวแพทย์แห่งท้องที่ 

ที่พบสัตว์นั้นมีค�าสั่งเป็นหนังสือให้ท�าลายสัตว์	 และให้ด�าเนินการท�าลายสัตว์	 ณ	 จุดที่พบโรคระบาดสัตว์ 

หรือสถานที่อื่นใดที่สัตวแพทย์เห็นสมควร

	 ข้อ	๘	 ให้สัตวแพทย์ในต�าแหน่งต่อไปนี้	 มีอ�านาจสั่งท�าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและสัตว์ที่เป็นพาหะ

ของโรคระบาดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ	ตามชนิดของสัตว์ต่อเจ้าของสัตว์รายหนึ่งๆ	ได้ไม่เกินจ�านวนดังนี้

	 (๑)	 ผู้อ�านวยการส�านักควบคุม	ป้องกัน	และบ�าบัดโรคสัตว์	มีอ�านาจสั่งท�าลายสัตว์ทั่วราชอาณาจักร

	 	 (ก)	 โค	กระบือ	แพะ	แกะ	สุกร	ม้า	ลา	ล่อ	ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน	๑,๐๐๐	ตัว

	 	 (ข)	 ไก่	เป็ด	ห่าน	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๑,๐๐๐,๐๐๐	ตัว

	 	 (ค)	 สุนัข	แมว	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๕๐๐	ตัว
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	 (๒)	 ผูอ้�านวยการส�านกัสขุศาสตร์สตัว์และสขุอนามยั	มอี�านาจสัง่ท�าลายสตัว์ในพืน้ทีท่ีส่�านกัสขุศาสตร์

สัตว์และสุขอนามัยรับผิดชอบ

	 	 (ก)	 โค	กระบือ	แพะ	สุกร	ม้า	ลา	ล่อ	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๕๐๐	ตัว

	 	 (ข)	 ไก่	เป็ด	ห่าน	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๕๐๐,๐๐๐	ตัว

	 	 (ค)	 สุนัข	แมว	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๒๐๐	ตัว

	 (๓)	 ปศุสัตว์จังหวัด	มีอ�านาจสั่งท�าลายสัตว์ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

	 	 (ก)	 โค	กระบือ	แพะ	แกะ	สุกร	ม้า	ลา	ล่อ	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๑๐๐	ตัว

	 	 (ข)	 ไก่	เป็ด	ห่าน	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	ตัว

	 	 (ค)	 สุนัข	แมว	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๑๐๐	ตัว

	 (๔)	 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์	 มีอ�านาจสั่งท�าลายสัตว์ในด่านกักกันสัตว์หรือสถานที่กักกันสัตว์ 

ที่ด่านกักกันสัตว์รับผิดชอบ

	 	 (ก)	 โค	กระบือ	แพะ	แกะ	สุกร	ม้า	ลา	ล่อ	ชนิดในชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๕๐	ตัว

	 	 (ข)	 ไก่	เป็ด	ห่าน	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	ตัว

	 	 (ค)	 สุนัข	แมว	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๒๐	ตัว

	 การสั่งท�าลายสัตว์จ�านวนที่เกินกว่าอ�านาจของปศุสัตว์จังหวัด	 ให้เป็นอ�านาจของผู้อ�านวยการ 

ส�านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย

	 การสัง่ท�าลายสตัว์จ�านวนทีเ่กนิกว่าอ�านาจของหวัหน้าด่านกกักนัสตัว์และผูอ้�านวยการส�านกัสขุศาสตร์

และสุขอนามัย	ให้เป็นอ�านาจของผู้อ�านวยการส�านักควบคุม	ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์

	 การสั่งท�าลายสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และหรือจ�านวนที่เกินกว่าอ�านาจของ 

ผู้อ�านวยการส�านักควบคุมป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์ให้เป็นอ�านาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์

	 ข้อ	 ๙	 ในการท�าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดให้ใช้วิธีการอย่างใด 

อย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ใช้สารเคมีให้สัตว์กินหรือฉีดหรือสูดดมเข้าร่างกายสัตว์เพื่อให้สัตว์นั้นตายโดยไม่ทรมาน

	 (๒)	 ท�าลายสัตว์ด้วยปืนชนิดยิงสัตว์โดยเฉพาะ	ยิงสัตว์นั้นให้ตาย

	 (๓)	 ท�าลายสัตว์ด้วยอาวุธปืนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน	เครื่องกระสุนปืน	และสิ่งเทียมอาวุธปืน

	 (๔)	 ท�าลายสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 ข้อ	 ๑๐	 ซากสัตว์ซึ่งได้จากการท�าลายในข้อ	 ๙	 ให้ผู้ท�าลายสัตว์ด�าเนินการท�าลายซากสัตว์นั้นตาม 

วิธีการที่ก�าหนดไว้ในข้อ	๑๒
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หมวด	๒

การท�าลายซากสัตว์

	 ข้อ	๑๑	 ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด	 ให้สัตวแพทย์ตามข้อ	 ๘	 หรือผู้รักษาราชการแทน 

หรือผู้รักษาการในต�าแหน่ง	 ที่เป็นสัตวแพทย์แห่งท้องที่ที่พบซากสัตว์นั้น	 มีค�าสั่งเป็นหนังสือให้ท�าลาย 

ซากสัตว์นั้น

	 ข้อ	๑๒	 ให้ท�าลายซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด	ตามลักษณะของซากสัตว์นั้น	ดังนี้

	 (๑)	 ซากสัตว์ซึ่งมีลักษณะยังเป็นตัวสัตว์ทั้งตัวอยู่

	 	 (ก)	 ให้ผู้สั่งท�าลายซากสัตว์มีค�าสั่งให้ฝังซากสัตว์ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า	 ๕๐	 เซนติเมตร 

ถ้าเป็นซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า	๕๐	เซนติเมตรอีกด้วย

	 	 (ข)	 ใช้สารเคมีที่สามารถท�าลายเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่างๆ	ได้ท�าการแช่	ราด	หรือโรยที่ส่วน

ต่างๆ	ของซากสัตว์นั้นจนทั่ว	หรือ

	 	 (ค)	 ใช้ไฟเผาซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนหมดสิ้น

	 	 (ง)	 ใช้วิธีการท�าลายซากสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 (๒)	 ซากสัตว์ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นซากสัตว์ทั้งตัว	 หรือเป็นซากสัตว์บางส่วนที่ไม่ใช่ซากสัตว์ 

บางส่วนซึ่งตัดออกจากสัตว์ขณะยังมีชีวิตอยู่	ให้ท�าลายตามวิธีการที่ก�าหนดให้	(๑)	โดยอนุโลม

	 กรณีซากสัตว์ที่ตัดออกจากสัตว์ขณะที่สัตว์ยังมีชีวิต	 เช่น	 งา	 เขา	 ขน	 และสัตวแพทย์พิจารณาแล้ว 

เห็นว่าซากสัตว์นั้นยังใช้เป็นประโยชน์ได้	 ให้จัดการท�าลายเชื้อโรคระบาดด้วยวิธีพ่น	 แช่	 ราด	 หรืออบด้วย 

สารเคมีหรือความร้อนที่สามารถท�าลายเชื้อโรคได้	 จนกว่าซากสัตว์นั้นปลอดจากเชื้อโรคระบาดตามหลัก 

วิชาการสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๗

ยุคล	ลิ้มแหลมทอง	

(นายยุคล	ลิ้มแหลมทอง)

อธิบดีกรมปศุสัตว์
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๑
	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๕/ตอนพิเศษ	๑๓	ง/หน้า๑/๒๑	มกราคม	๒๕๕๑

ระเบียบกรมปศุสัตว์

ว่าด้วยการท�าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด	และการท�าลายสัตว์

หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด	(ฉบับที่	๒)

พ.ศ.	๒๕๕๐

	 เพื่อให้การด�าเนินการตามมาตรการควบคุม	 ป้องกันและก�าจัดโรคระบาดสัตว์ตลอดจนการท�าลาย 

สัตว์ที่เป็นโรคระบาด	 และการท�าลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด	 มิให้โรคระบาดแพร่กระจาย

ออกไป	ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๐	 (๔)	 และมาตรา	 ๓๓(๓)	 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 อันเป็น 

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา	๒๙	 ประกอบกับ

มาตรา	 ๓๒	 มาตรา	 ๓๓	 มาตรา	 ๓๔	 มาตรา	 ๔๑	 และมาตรา	 ๔๓	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบการท�าลาย

สัตว์ที่เป็นโรคระบาด	และการท�าลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	 ๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการท�าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด	 และการ 

ท�าลายสัตว์	หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐”

	 ข้อ	๒๑	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป

	 ข้อ	 ๓	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๘	 แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการท�าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด 

และการท�าลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่ เป็นพาหะของโรคระบาด	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ลงวันที่	 ๒๒	 กันยายน 

พ.ศ.	๒๕๔๗	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	๘	ให้สัตวแพทย์ในต�าแหน่งต่อไปนี้	มีอ�านาจสั่งท�าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและสัตว์ที่เป็นพาหะ

ของโรคระบาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ตามชนิดของสัตว์ต่อเจ้าของรายหนึ่งๆ	ได้ไม่เกินจ�านวนดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ผู้อ�านวยการส�านักควบคุม	ป้องกัน	และบ�าบัดโรคสัตว์	มีอ�านาจสั่งท�าลายสัตว์ทั่วราชอาณาจักร

	 	 (ก)	 โค	 กระบือ	 แพะ	 แกะ	 สุกร	 ม้า	 ลา	 ล่อ	 ชนิดใดชนิดหนึ่ง	 หรือรวมกันรายละไม่เกิน 

๑,๐๐๐	ตัว

	 	 (ข)	 ไก่	เป็ด	ห่าน	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๑,๐๐๐,๐๐๐	ตัว

	 	 (ค)	 สุนัข	แมว	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๕๐๐	ตัว
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	 (๒)	 ผูอ้�านวยการส�านกัสขุศาสตร์สตัว์และสขุอนามยั	มอี�านาจสัง่ท�าลายสตัว์ในพืน้ทีท่ีส่�านกัสขุศาสตร์

สัตว์และสุขอนามัย	รับผิดชอบ

	 	 (ก)	 โค	กระบือ	แพะ	แกะ	สุกร	ม้า	ลา	ล่อ	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๕๐๐	ตัว

	 	 (ข)	 ไก่	เป็ด	ห่าน	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๕๐๐,๐๐๐	ตัว

	 	 (ค)	 สุนัข	แมว	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๒๐๐	ตัว

	 (๓)	 ปศุสัตว์จังหวัด	มีอ�านาจสั่งท�าลายสัตว์ในพื้นที่จังหวัด	ที่รับผิดชอบ

	 	 (ก)	 โค	กระบือ	แพะ	แกะ	สุกร	ม้า	ลา	ล่อ	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๑๐๐	ตัว

	 	 (ข)	 ไก่	เป็ด	ห่าน	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	ตัว

	 	 (ค)	 สุนัข	แมว	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๑๐๐	ตัว

	 (๔)	 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์	มีอ�านาจสั่งท�าลายสัตว์ในด่านกักกันสัตว์	หรือสถานที่กักกันสัตว์ที่ด่าน

กักกันสัตว์รับผิดชอบ

	 	 (ก)	 โค	กระบือ	แพะ	แกะ	สุกร	ม้า	ลา	ล่อ	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๕๐	ตัว

	 	 (ข)	 ไก่	เป็ด	ห่าน	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	ตัว

	 	 (ค)	 สุนัข	แมว	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๒๐	ตัว

	 (๕)	 ปศุสัตว์อ�าเภอ	มีอ�านาจสั่งท�าลายสัตว์ในพื้นที่อ�าเภอ	ที่รับผิดชอบ

	 	 (ก)	 โค	กระบือ	แพะ	แกะ	สุกร	ม้า	ลา	ล่อ	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๕๐	ตัว

	 	 (ข)	 ไก่	เป็ด	ห่าน	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	ตัว

	 	 (ค)	 สุนัข	แมว	ชนิดใดชนิดหนึ่ง	หรือรวมกันรายละไม่เกิน	๕๐	ตัว

	 การสั่งท�าลายสัตว์จ�านวนที่เกินกว่าอ�านาจของปศุสัตว์อ�าเภอ	ให้เป็นอ�านาจของปศุสัตว์จังหวัด

	 การสั่งท�าลายสัตว์จ�านวนที่เกินกว่าอ�านาจของปศุสัตว์จังหวัด	 ให้เป็นอ�านาจของผู้อ�านวยการส�านัก 

สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย

	 การสัง่ท�าลายสตัว์จ�านวนทีเ่กนิกว่าอ�านาจของหวัหน้าด่านกกักนัสตัว์และผูอ้�านวยการส�านกัสขุศาสตร์

สัตว์และสุขอนามัยให้เป็นอ�านาจของผู้อ�านวยการส�านักควบคุมป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์

	 การสั่งท�าลายสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์	 และหรือจ�านวนที่เกินกว่าอ�านาจของ 

ผู้อ�านวยการส�านักควบคุม	ป้องกัน	และบ�าบัดโรคสัตว์	ให้เป็นอ�านาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์”

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๐

ศักดิ์ชัย	ศรีบุญซื่อ

(นายศักดิ์ชัย	ศรีบุญซื่อ)

อธิบดีกรมปศุสัตว์
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พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535
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3. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

มีมาตราส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 มาตรา 4 ในพระรำชบัญญัตินี้

 “สัตว์ป่ำ” หมำยควำมว่ำ สัตว์ทุกชนิดไม่ว่ำสัตว์บก สัตว์น�้ำ สัตว์ปีก แมลงหรือแมง ซึ่งโดย 

สภำพธรรมชำติย่อมเกิดและด�ำรงชีวิตอยู่ในป่ำหรือในน�้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงไข่ของสัตว์ป่ำเหล่ำนั้น 

ทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงสัตว์พำหนะที่ได้จดทะเบียนท�ำตั๋วรูปพรรณตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

สัตว์พำหนะแล้ว และสัตว์พำหนะที่ได้มำจำกกำรสืบพันธุ์ของสัตว์พำหนะดังกล่ำว

 “สัตว์ป่ำสงวน” หมำยควำมว่ำ สัตว์ป่ำที่หำยำกตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ และตำมที่จะ 

ก�ำหนด โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ

 “สัตว์ป่ำคุ้มครอง” หมำยควำมว่ำสัตว์ป่ำตำมที่กฎกระทรวงก�ำหนดให้เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง

 “ซำกของสัตว์ป่ำ” หมำยควำมว่ำ ร่ำงกำยหรือส่วนของร่ำงกำยของสัตว์ป่ำที่ตำยแล้วหรือเนื้อของ 

สัตว์ป่ำ ไม่ว่ำจะได้ปิ้ง ย่ำง รม ตำกแห้ง หมัก หรือท�ำอย่ำงอื่นเพื่อไม่ให้เน่ำเปื่อย และไม่ว่ำจะช�ำแหละ 

แยกออก หรืออยู่ในร่ำงของสัตว์ป่ำนั้นและหมำยรวมถึง เขำ หนัง กระดูก ฟัน งำ ขนำย นอ ขน เกล็ด เล็บ 

กระดอง เปลือก หรือส่วนต่ำงๆ ของสัตว์ป่ำที่แยกออกจำกร่ำงของสัตว์ป่ำไม่ว่ำจะยังมีชีวิตหรือตำยแล้ว

 “น�ำเข้ำ” หมำยควำมว่ำ น�ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร

 “ส่งออก” หมำยควำมว่ำ น�ำหรือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร

 “น�ำผ่ำน” หมำยควำมว่ำ น�ำหรือส่งผ่ำนรำชอำณำจักร

 “ด่ำนตรวจสัตว์ป่ำ” หมำยควำมว่ำ ด่ำนตรวจสัตว์ป่ำและซำกของสัตว์ป่ำ

 มาตรา 23 “ภำยใต้บังคับมำตรำ 24 ห้ำมมิให้ผู้ใดน�ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่ำ หรือซำกของ 

สัตว์ป่ำชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด หรือน�ำผ่ำนซึ่งสัตว์ป่ำสงวน สัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือซำกของสัตว์ป่ำ 

ดังกล่ำวเว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกอธิบดี

 กำรน�ำเข้ำซึ่งสัตว์ป่ำสงวน สัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือซำกของสัตว์ป่ำดังกล่ำวจะกระท�ำมิได้เว้นแต่เป็น 

กำรน�ำเข้ำหรอืส่งออกซึง่สตัว์ป่ำคุม้ครองทีไ่ด้มำจำกกำรเพำะพนัธุต์ำมมำตรำ 18(1) หรอืซำกของสตัว์ป่ำคุม้ครอง

ที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์และโดยได้รับอนุญำตจำกอธิบดี

 กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง”
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 มาตรา 24 “กำรน�ำเข้ำ ส่งออก หรือน�ำผ่ำนซึ่งสัตว์ป่ำหรือซำกของสัตว์ป่ำชนิดที่ต้องมีใบอนุญำต

หรือใบรับรองให้น�ำเข้ำ ส่งออก หรือน�ำผ่ำน ตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรค้ำสัตว์ป่ำและซำก 

ของสัตว์ป่ำ ต้องได้รับใบอนุญำตหรือใบรับรองจำกอธิบดี

 กำรขอรับใบอนุญำตหรือใบรับรอง และกำรออกใบอนุญำตหรือใบรับรองให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง”

 มาตรา 26 “บทบัญญัติมำตรำ 16 มำตรำ 18 มำตรำ 19 มำตรำ 21 และมำตรำ 23 

มิให้ใช้บังคับแก่กำรกระท�ำเพื่อประโยชน์ในกำรส�ำรวจ กำรศึกษำและวิจัยทำงวิชำกำร กำรคุ้มครองสัตว์ป่ำ 

กำรเพำะพันธุ์ หรือเพื่อกิจกำรสวนสัตว์สำธำรณะ ซึ่งกระท�ำโดยทำงรำชกำร และโดยได้รับอนุญำตเป็นหนังสือ

จำกอธิบดี และต้องปฏิบัติตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร

 ในกรณีที่กำรกระท�ำตำมวรรคหนึ่ง เป็นกำรกระท�ำเพื่อกิจกำรเพำะพันธุ์ของผู้รับใบอนุญำตเพำะพันธุ์

ตำมมำตรำ 18 หรอืเพือ่กจิกรรมสวนสตัว์สำธำรณะของผูร้บัใบอนญุำตจดัตัง้และด�ำเนนิกจิกำรสวนสตัว์สำธำรณะ 

ตำมมำตรำ 29 กำรเรียกเก็บและกำรช�ำระค่ำใช้จ่ำย ค่ำบริกำร หรือค่ำตอบแทน และรำคำสัตว์ป่ำให้เป็นไปตำม

ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร”
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กฎกระทรวง

ก�าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

พ.ศ.	๒๕๔๖

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๕	 และมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ.	๒๕๓๕	 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๑	 มาตรา	 ๓๖	 มาตรา	 ๔๘	 และมาตรา	 ๕๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

ออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิก

	 (๑)	 กฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๔	 (พ.ศ.	๒๕๓๗)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 

สัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 (๒)	 กฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๓)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ 

คุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 ข้อ	๒	 ให้สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

	 ข้อ	๓	 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

เป็นต้นไป

ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖

ประพัฒน์	ปัญญาชาติรักษ์

(นายประพัฒน์	ปัญญาชาติรักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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  สัตว์ป่าจ�าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

	 ๑๕๘	 โลมากระโดด	(Stenella longirostris)

	 ๑๕๙	 โลมาแถบ	(Stenella coeruleoalba)

	 ๑๖๐	 โลมาธรรมดา	(Delphinus delphis)

	 ๑๖๑	 โลมาปากขวด	(Tursiops aduncus)

	 ๑๖๒	 โลมาฟราเซอร์	(Lagenodelphis hosei)

	 ๑๖๓	 โลมาฟันห่าง	(Steno bredanensis)

	 ๑๖๔	 โลมาลายจุด	(Stenella attenuate)

	 ๑๖๕	 โลมาหลังโหนก	(Sousa chinensis)

	 ๑๖๖	 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ	(Neophocaena phocaenoides)

	 ๑๖๗	 โลมาอิรวดี	(Orcaella brevirostris)

	 ๑๖๘	 วาฬคูเวียร์	(Ziphius carvirostris)

	 ๑๖๙	 วาฬน�าร่องครีบสั้น	(Globicephala macrorhynchus)

	 ๑๗๐	 วาฬบรูด้า	(Balaenoptera edeni)

	 ๑๗๑	 วาฬเพชรฆาต	(Orcinus orca)

	 ๑๗๒	 วาฬเพชรฆาตด�า	(Pseudorca crassidens)

	 ๑๗๓	 วาฬเพชรฆาตเล็ก	(Feresa attenuata)

	 ๑๗๔	 วาฬฟันสองซี่	(Mesoplodon ginkgodens)

	 ๑๗๕	 วาฬฟิน	(Balaenoptera physaius)

	 ๑๗๖	 วาฬหัวแตงโม	(Peponocephala electra)

	 ๑๗๗	 วาฬหัวทุย	(Physeter macrocepalus)

	 ๑๗๘	 วาฬหัวทุยแคระ	(Kogia simus)

	 ๑๗๙	 วาฬหัวทุยเล็ก	(Kogia breviceps)

  สัตว์ป่าจ�าพวกสัตว์เลื้อยคลาน

	 ๓๔	 จระเข้น�้าเค็ม	(Crocodylus porosus)

	 ๓๕	 จระเข้น�้าจืด	(Crocodylus siamensis)

	 ๔๒	 ตะโขง	(Tomistoma schlegelii)

	 ๔๓	 ตะพาบ	หรือปลาฝา	(Amyda cartilaginea)

	 ๔๔	 ตะพาบแก้มแดง	หรือปลาฝาด�า	(Dogania subplana)

	 ๔๕	 ตะพาบข้าวตอก	หรือตะพาบดาว

  (Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis)

	 ๔๖	 ตะพาบพม่า	(Nilssonia formosa)

	 ๔๗	 ตะพาบม่านลาย	หรือกราวลาย	หรือกริวลาย	(Chitra chitra)

	 ๔๘	 ตะพาบหัวกบ	หรือกราวเขียว	หรือกริวดาว

  (Pelochelys bibroni หรือ Pelochelys cantorii)

บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

	 ๖๙	 เต่ากระ	(Eretmochelys imbricata)

	 ๗๐	 เต่ากะอาน	หรือเต่าจาน	(Batagur baska)

	 ๗๑	 เต่าจักร	(Heosemys spinosa)

	 ๗๒	 เต่าด�า	หรือเต่ากา	(Siebenrockiella crassicollis)

	 ๗๓	 เต่าเดือย	หรือเต่าควะ	หรือเต่าเขาสูง	(Manouria impressa)

	 ๗๔	 เต่าตนุ	(Chelonia mydas)

	 ๗๕	 เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด	หรือเต่าหัวฆ้อน	หรือเต่าหัวโต

  (Caretta caretta)

	 ๗๖	 เต่าทับทิม	(Notochelys platynota)

	 ๗๗	 เต่านา	(Malayemys subtrijuga)

	 ๗๘	 เต่าบึงหัวเหลือง	หรือเต่าบัว	หรือเต่าหม้อ	หรือเต่าวัดหัวเหลือง

  (Hieremys annandalii)

	 ๗๙	 เต่าใบไม้	หรือเต่าแดง	(Cyclemys dentata)

	 ๘๐	 เต่าปากเหลือง	(Melanochelys trijuga)

	 ๘๑	 เต่าปูลู	(Platysternon megacephalum)

	 ๘๒	 เต่ามะเฟือง	(Dermochelys coriacea)

	 ๘๓	 เต่าลายตีนเป็ด	หรือเต่าหัวแดง	(Callagur borneoensis)

	 ๘๔	 เต่าหก	หรือเต่าหกเหลือง	(Manouria emys)

	 ๘๕	 เต่าหญ้าตาแดง	หรือ	เต่าสังกะสี	หรือเต่าทะเลริดเลย์

  (Lepidochelys olivacea)

	 ๘๖	 เต่าห้วยคอลาย	(Cyclemys tcheponensis)

	 ๘๗	 เต่าหวาย	(Heosemys grandis)

	 ๘๘	 เต่าหับ	(Cuora amboinensis)

	 ๘๙	 เต่าเหลือง	หรือเต่าขี้ผึ้ง	หรือเต่าเทียน	หรือเต่าเพ็ก

  (Indotestudo elongata)

  สัตว์ป่าจ�าพวกสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก

	 ๑	 กบเกาะช้าง	(Limnonectes kohchangae	หรือ

  Rana kohchangae)

	 ๒	 กบดอยช้าง	(Chaparana aenea หรือ Rana aenea)

	 ๓	 กบท่าสาร	(Ingerana tasanae)

	 ๔	 กบทูด	หรือ	เขียดแลว	(Limnonectes blythii หรือ

  Rana blythii)

	 ๕	 กบอกหนาม	(Paa fasciculispina หรือ

  Rana fasciculispina)

	 ๖	 กะทั่ง	หรือกะท่าง	หรือจักกิ้มน�้า	(Tylototriton verrucosus)

 ล�าดับที่ สัตว์ป่าคุ้มครอง  ล�าดับที่ สัตว์ป่าคุ้มครอง
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	 ๗	 คางคกขายาว	(Leptophryne borbonica)

	 ๘	 คางคกต้นไม้	(Pedostibes hosii)

	 ๙	 คางคกเล็ก	หรือคางคกแคระ	(Bufo parvus)

	 ๑๐	 คางคกห้วยมลายู	(Ansonia malayana)

	 ๑๑	 คางคกหัวเรียบ	(Bufo macrotis)

	 ๑๒	 จงโคร่ง	(Bufo asper)

  สัตว์ป่าจ�าพวกปลา

	 ๑	 ปลาจาดถ�้า	(Poropuntius speleops)

	 ๒	 ปลาฉลามวาฬ	(Rhincodon typus)

	 ๓	 ปลาพลวงถ�้า	(Neolissochilus subterraneus)

	 ๔	 ปลาผีเสื้อถ�้า	(Cryptotora thamicola)

	 ๕	 ปลาค้อถ�้า	(Nemacheilus troglocataractus)

	 ๖	 ปลาค้อตาบอด	(Schistura oedipus)

	 ๗	 ปลาค้อจารุธานินธร์	(Schistura jaruthanini)

	 ๘	 ปลาค้อถ�้าพระวังแดง	(Schistura spiesi)

	 ๙	 ปลาค้อถ�้าพระไทรงาม	(Schistura deansmarti)

	 ๑๐	 ปลาชะโอนถ�้า	(Pterocryptis buccata)

	 ๑๑	 ปลาตะพัด	หรือปลาอโรวาน่า	(Scleropages formosus)

	 ๑๒	 ปลาติดหิน	หรือปลาค้างคาว	(Oreoglantis siamensis)

	 ๑๓	 ปลาเสือตอ	หรือปลาเสือ	หรือปลาลาด	(Coius microlepis)

	 ๑๔	 ปลาหมูอารีย์	(Botia sidthimunkii)

  สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ

	 ๑	 กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ	(Order)	Gorgonacea

	 ๒	 กัลปังหาด�าทุกชนิดในอันดับ	(Order)	Antipatharia

	 ๓	 ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ	(Order)	Actinaria

	 ๔	 ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ	(Order)	Scleractinia

	 	 และในอันดับ	(Order)	Stylasterina

	 ๕	 ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล	(Genus)	Milleporina

	 ๖	 ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ	(Order)	Heliopracea

	 ๗	 ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ	(Order)	Alcyonacea

	 ๘	 ปูเจ้าฟ้า	(Phricotelphusa sirindhorn)

	 ๙	 ปูทูลกระหม่อม	หรือปูแป้ง	(Thaipotamon chulabhorn)

	 ๑๐	 ปูราชินี	(Demanietta sirikit)

	 ๑๑	 หอยมือเสือทุกชนิดในวงศ์	(Family)	Tridacnidae

	 ๑๒	 หอยสังข์แตร	(Charonia tritonis)

 ล�าดับที่ สัตว์ป่าคุ้มครอง  ล�าดับที่ สัตว์ป่าคุ้มครอง

หมายเหตุ	 :	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่	 ๔	 (พ.ศ.	 ๒๕๓๗)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ซึ่ง 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๓)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ 

คุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ก�าหนดให้สัตว์ป่าคุ้มครองบางชนิดเป็นสัตว์ป่า 

คุ้มครองทั้งสกุล	 (Genus)	 หรือวงศ์	 (Family)	 ส่งผลให้คุ้มครองไปถึงสัตว์ป่าของต่างประเทศด้วย	 อีกทั้ง 

สัตว์ป่าคุ้มครองบางชนิดได้เปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลหรือวงศ์ต่างไปจากเดิม	 ประกอบกับมีสัตว์ป่าหลายชนิด 

ที่สมควรก�าหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพิ่มเติม	 เพื่อป้องกันมิให้สัตว์ป่าดังกล่าวสูญพันธุ์	 สมควรปรับปรุง 

การก�าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเสียใหม่	จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ก�าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้

พ.ศ.	๒๕๔๖

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๕	 และมาตรา	 ๑๗	 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ.	๒๕๓๕	 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๑	 มาตรา	 ๓๖	 มาตรา	 ๔๘	 และมาตรา	 ๕๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ	

ออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิก

	 (๑)	 กฎกระทรวง	ฉบับที่	๖	(พ.ศ.	๒๕๓๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์

ป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 (๒)	 กฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๐	 (พ.ศ.	๒๕๔๐)	ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 ข้อ	๒	ให้สัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้

ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๖

ประพัฒน์	ปัญญาชาติรักษ์

(นายประพัฒน์	ปัญญาชาติรักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 ล�าดับที่  สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้

  สัตว์ป่าจ�าพวกสัตว์เลื้อยคลาน

	 ๕	 จระเข้น�้าเค็ม	(Crocodylus porosus)

	 ๖	 จระเข้น�้าจืด	(Crocodylus siamensis)

  สัตว์ป่าจ�าพวกสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก

	 ๑	 กบทูด	หรือ	เขียดแลว	(Limnonectes blythii หรือ Rana blythii)

  สัตว์ป่าจ�าพวกปลา

	 ๑	 ปลาตะพัด	หรือปลาอโรวาน่า	(Scleropages formosus)

	 ๒	 ปลาเสือตอ	หรือปลาเสือ	หรือปลาลาด	(Coius microlepis)

หมายเหตุ	:	เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	คือ	เนื่องจากกฎกระทรวง	ฉบับที่	๖	(พ.ศ.	๒๕๓๗)	

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๐ 

(พ.ศ.	 ๒๕๔๐)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ต่างได้ก�าหนด 

สัตว์ป่าคุ ้มครองบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ไว้เป็นเอกเทศจากกัน	 ท�าให้เกิดความ 

ไม่สะดวกในการบังคับใช้กฎหมายประกอบกับมีสัตว์ป่าคุ ้มครองบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ ้มครองที่สามารถ 

เพาะพันธุ์ได้ที่ควรได้รับการส่งเสริมให้มีการเพาะพันธุ์เพิ่มเติม	 เพื่อป้องกันมิให้สูญพันธุ์	 และเพื่ออนุญาตให้ 

บุคคลมีไว้ในครอบครอง	 ค้า	 และเพาะพันธุ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมายจึงสมควรที่จะปรับปรุงกฎกระทรวง 

ทั้งสองฉบับดังกล่าวเสียใหม่	 โดยรวมเป็นกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน	 พร้อมกับก�าหนดสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ 

เพาะพันธุ์ได้เพิ่มเติม	เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้กฎหมาย	จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง	ก�าหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบัญชีชนิดสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่ต้องได้รับอนุญาต 

ใบอนุญาต	 หรือใบรับรอง	 ให้น�าเข้าหรือส่งออกตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซาก 

ของสัตว์ป่า	 เพื่ออนุมัติตามมติที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า 

ที่ใกล้สูญพันธุ์	 (CITES)	 ครั้งที่	 13	 ระหว่างวันที่	 2-14	 ตุลาคม	 2547	 ณ	 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

กรุงเทพมหานคร	 และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบการน�าเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าและซากของสัตว์

ป่าบางชนิด	 ที่มิใช่สัตว์ป่าสงวน	 สัตว์ป่าคุ้มครอง	 หรือมิใช่ชนิดที่ก�าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข	 1	 หมายเลข	 2 

และหมายเลข	3	ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์	(CITES)	

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 23	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ.	 2535	 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซึ่งตาม

มาตรา	 29	 ประกอบกับมาตรา	 48	 และมาตรา	 50	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�า

ได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ประกาศนี้เรียกว่า	 “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่องก�าหนดชนิดสัตว์

ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก”

	 2.	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป

	 3.	 ให้ยกเลิก

	 	 (1)	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ลงวันที่	 12	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2537	 เรื่อง	 ก�าหนด 

ชนิดของสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามมิให้ผู้ใดน�าเข้าหรือส่งออก	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535

	 	 (2)	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ลงวันที่	 12	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2541	 เรื่องก�าหนด 

ชนิดของสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก



รวมกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	การส่งออกสัตว์น�้า 55

	 	 (3)	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ลงวันที่	 1	 เมษายน	 พ.ศ.	 2542	 เรื่องก�าหนดชนิด 

ของสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น�้าที่ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก

	 	 (4)	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ลงวันที่	 11	 กันยายน	 พ.ศ.	 2545	 เรื่อง	 ก�าหนด 

ชนิดของสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก

	 4.	 ให้ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าตามบัญชี	แนบท้ายประกาศนี้	เป็นสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า

ที่ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี

	 5.	 ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ให้ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ในการระบุชนิดสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่า

ประกาศ	ณ	วันที่	23	ธันวาคม	พ.ศ.	2548

ยงยุทธ	ติยะไพรัช

(นายยงยุทธ	ติยะไพรัช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บัญชีแนบท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ก�าหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก
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อันดับ วาฬและโลมา Order CETACEA

106 วาฬและโลมาในอันดับ	CETACEA	(ยกเว้นชนิดที่
อยู่ในบัญชีหมายเลข	1)

Dolphins,	porpoises,	whales CETACEA	spp. 2

วงศ์โลมาแม่น�้า River dolphins Family Platanistidae

107 โลมาครีบขาว Whitefin	Dolphin Lipotes vexillifer 1

108 โลมาทุกชนิดในสกุลPlatanista Susus,	River	dolphins Platanista spp. 1

วงศ์โลมาวาฬ Beaked whales, 
bottle-nosed whales

Family Ziphiidae

109 โลมาวาฬปากนกทุกชนิดในสกุลBerardius Beaked	Whales Berardius	spp. 1

110 โลมาวาฬปากขวดทุกชนิดในสกุลHyperoodon Bottle-nosed	Whales Hyperoodon	spp. 1

วงศ์วาฬสเปอร์ม Sperm whales Family Physeteridae

111 วาฬสเปอร์ม	หรือวาฬหัวทุย Sperm	whale Physeter catodon 1

วงศ์โลมา Dolphins Family Delphinidae

112 โลมาอิรวดี	หรือโลมาหัวบาตร Irawaddy	Dolphin,	Snubfin	
Dolphin

Orcaella brevirostris 1

113 จ�าพวกโลมาปากแม่น�้าทุกชนิดในสกุล	Sotalia River	Dolphins Sotalia	spp.	 1

114 โลมาหลังโหนกทุกชนิดในสกุล	Sousa Humpback	Dolphins Sousa	spp. 1

วงศ์โลมาวาคิวต้า Porpoises Family Phocoenidae

115 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ Black	Finless	Porpoise Neophocaena 
phocaenoides

1

116 โลมาวาคิวต้าหรือโลมาแคลิฟอร์เนีย Vaquita,	 Pacific	 Harbour	
Porpoise

Phocoena sinus 1

วงศ์วาฬปากสั้น Grey whale Family Eschrichtiidae

117 วาฬปากสั้น Grey	whale Eschrichtius robustus 1

วงศ์วาฬแกลบ Humpback whale, rorquals Family Balaenopteridae

118 วาฬแกลบมิงค์	 หรือวาฬมิงค์	 (ยกเว้นประชากร 
ของเวสท์กรีนแลนด์ที่อยู่บัญชีหมายเลข	2)

Mink	Whale,	Lesser	Rorqual Balaenoptera 
acutorostrata

1

119 วาฬมิงค์แอนตาร์คติก Antarctic	Mink	Whale Balaenoptera 
bonaerensis

1

120 วาฬแกลบครีบด�า Coalfish	Whale,	Sei	Whale Balaenoptera borealis 1

121 วาฬบรูด้าหรือวาฬแกลบไบรดี้ Bryde’s	 Whale,	 Tropical	
Whale

Balaenoptera edeni 1

122 วาฬแกลบสีน�้าเงิน Blue	Whale Balaenoptera 
musculus

1

123 วาฬขั้วโลก	หรือวาฬฟิน Fin-backed	 Whale,	 Fin	
Whale

Balaenoptera physalus 1

124 วาฬหลังโหนก Humpback	Whale Megaptera 
novaeangliae

1

วงศ์วาฬแท้ Bowhead whale, right 
whales

Family Balaenidae

125 วาฬกรีนแลนด์ Greenland	Whale Balaena mysticetus 1

126 วาฬแท้หรอืวาฬไรท์เวลทกุชนดิในสกลุ	Eubalaena Right	Whales Eubalaena spp. 1
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วงศ์วาฬเผือกแคระ Pygmy right whale Family Neobalaenidae

127 วาฬเผือกแคระ Pygmy	Right	Whale Caperea marginata 1

สัตว์เลื้อยคลาน (REPTILES)
อันดับเต่าและตะพาบ Order TESTUDINATA

วงค์เต่าแม่น�้าอเมริกากลาง Central American river 
turtle

Family Dermatemydidae

708 เต่าแม่น�้ามาวี	หรือเต่าแม่น�้าอเมริกากลาง Central	 American	 River	
Turtle

Dermatemys mawii 2

วงศ์เต่าปูลู Big-headed turtle Family Platysternidae

709 เต่าปูลู Big-headed	Turtle Platysternon 
megacephalum

2

วงศ์เต่าน�้าจืด Box turtles, freshwater 
turtles

Family Emydidae

710 เต่าบึงอันนัม Annam	pond	Turtle Annamemys 
annamensis

2

711 เต่ากะอาน	หรือเต่าจาน Batagur,	Four-toed 
Terrapin

Batagur baska 1

712 เต่าลายตีนเป็ด	หรือเต่าหัวแดง Painted	 Terrapin,	 Painted	
Batagur

Callagur borneoensis 2

713 เต่าบึงจีนหัวโต	หรือเต่าบึงหัวโต Chinese	Broad-headed	
Pond	Turtle

Chinemys 
megalocephala

3	(จีน)

714 เต่าบึงจีนคอด�า Chinese	Black-necked	Pond	
Turtle

Chinemys nigricans 3	(จีน)

715 เต่าบึงจีนสามสัน	หรือเต่าบึงรีฟส์ Chinese	Three-Keeled	Pond	
Turtle

Chinemys reevesii 3	(จีน)

716 เต่าไม้ Wood	Turtle Clemmys insculpta 2

717 เต่าตาแดงมูฮ์เลนเบอร์กหรือเต่าพรุ Muhlenberg’s	Turtle Clemmys muhlenbergi 1

718 จ�าพวกเต่าหับทุกชนิดในสกุล	Cuora Asian	Box	Turtle Cuora spp. 2

719 เต่าด�าแฮมมิลตันหรือเต่าบึงด�าลายจุด Black	Pond	Turtle Geoclemys hamiltonii 1

720 เต่าใบไม้อกด�า Black-breasted	Leaf	Turtle Geoemyda spengleri 3	(จีน)

721 เต่าป่าอาระกันหรือเต่าดงยะไข่ Arakan	Forest	Turtle Heosemys depressa 2

722 เต่าหวาย Giant	Asian	Pond	Turtle Heosemys grandis 2

723 เต่าบึงฟิลิปปินส์ Philippines	Pond	Turtle Heosemys leytensis 2

724 เต่าจักร Spiny	Terrapin,	Spiny	Turtle Heosemys spinosa 2

725 เต่าบวั	เต่าหวัเหลอืง	เต่าวดัหวัเหลอืง	หรอืเต่าหม้อ Yellow-headed	 Temple	
Turtle

Hieremys annandalii 2

726 จ�าพวกเต่าหลังนูนในสกุล	 Kachuga	 (ยกเว้น 
ชนิดที่อยู่ในบัญชีหมายเลข	1)

Roofed	Turtles Kachuga spp. 2

727 เต่าหลังนูนอินเดีย	หรือเต่าบึงอินเดีย Indian	 Pond	 Turtle,	 Tent	
Turtle

Kachuga tecta 1

728 เต่าสุลาเวสี Sulawesi	Forest	Turtle Leucocephalon yuwonoi 2

729 เต่านา Malayan	Snail-eating	Turtle Malayemys subtrijuga 2
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730 เต่าบึงฟูจิ	หรือเต่าบึงไอเวอร์สัน Fujian	Pond	Turtle Mauremys iversoni 3	(จีน)

731 เต่าบึงเหลือง Yellow	Pond	Turtle Mauremys mutica 2

732 เต่าบึงพริทชาร์ด Pritchard’s	Pond	Turtle Mauremys pritchardi 3	(จีน)

733 เต่าหลังสามหยัก Three-keeled	Land	Turtle Melanochelys tricarinata 1

734 เต่าบึงพม่า Burmese	Swamp	Turtle Morenia ocellata 1

735 เต่าทับทิม Malayan	flat-shelled	Turtle Notochelys platynota 2

736 เต่าคอลายกวางสี Guangxi	 Stripe-necked	
Turtle

Ocadia glyphistoma 3	(จีน)

737 เจ่าคอลายฟิลิปเพน Philippen’s	 Stripe-necked	
Turtle

Ocadia philippeni 3	(จีน)

738 เต่าบึงจีนคอลาย Chinese	Stripe-necked	
Turtle

Ocadia sinensis 3	(จีน)

739 เต่าแม่น�้าบอร์เนียว Bornean	River	Turtle Orlitia borneensis 2

740 เต่าจัน Flat-backed	Terrapin,	
Keeled	Box	Turtle

Pyxidea mouhotii 2

741 เต่าลายสี่ตาบีล Beal’s-eyed	Turtle Sacalia bealei 3	(จีน)

742 เต่าลายสี่ตาเลียน False	Eye-spotted	Turtle Sacalia pseudocellata 3	(จีน)

743 เต่าจีนลายสี่ตา Four	eye-spotted	Turtle Sacalia quadriocellata 3	(จีน)

744 เต่าด�า	หรือเต่ากา Black	Terrapin Siebenrockiella 
crassicollis

2

745 จ�าพวกเต่าหับเม็กซิโกในสกุล	Terrapene 
(ยกเว้นชนิดที่อยู่ในบัญชีหมายเลข	1)

American	box	turtles,	Box	
turtles

Terrapene spp. 2

746 เต่าหับเม็กซิโก	หรือ	เต่าหับน�้า Aquatic	Box	Turtle Terrapene coahuila 1

วงศ์เต่าบก Tortoises Family Testudinidae

747 จ�าพวกเต่าบกในวงศ์	Testudinidae	(ยกเว้นชนิด
ที่อยู่ในบัญชีหมายเลข	1)

Tortoises Testudinidae spp. 2

748 เต่ายักษ์กาลาปากอส Galapagos	Giant	Tortoise Geochelone nigra 1

749 เต่าบกลายจักร	หรือเต่าลายรัศมี Radiated	Tortoise Geochelone radiata 1

750 เต่ามาดากัสการ์ Madagascar	Tortoise Geochelone yniphora 1

751 เต่าบกขอบเหลือง	หรือเต่ายักษ์เม็กซิโก Yellow-b1ordered	Tortoise Gopherus 
flavomarginatus

1

752 เต่าลายเรขาคณิต Geometric	Tortoise Psammobates 
geometricus

1

753 เต่าแมงมุม Spider	Tortoise Pyxis arachnoides 1

754 เต่าแมงมุมหางแบน	หรือเต่าแมงมุมหลังราบ Flat-tailed	spider	Tortoise,	
Flat-backed	Spider 
Tortoise

Pyxis planicauda 1

755 เต่าโดมอียิปต์	หรือเต่าอียิปต์ Egyptian	Tortoise Testudo kleinmanni 1

756 เต่าโดมเนเกฟ	หรือเต่าเวอร์เนอร์ Negev	 Tortoise,	Werner’s	
Tortoise

Testudo werneri 1

วงศ์เต่าทะเล Marine turtles Family Cheloniidae

757 จ�าพวกเต่าทะเลทุกชนิดในวงศ์	Cheloniidae Marine	Turtles Cheloniidae spp. 1
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วงศ์เต่ามะเฟือง Leatherback turtle Family Dermochelyidae

758 เต่ามะเฟือง Leatherback	turtle Dermochelys coriacea 1

วงศ์เต่าจมูกหมู Pig-nosed turtles Family Carettochelyidae

759 เต่าจมูกหมู	หรือเต่าบิน Pig-nosed	Turtle,	Fly	River	
Turtle

Carettochelys insculpta 1

วงศ์ตะพาบ Softshell turtles, terrapins Family Trionychidae

760 ตะพาบหรือปลาฝา Southeast	 Asian	 Softshell	
Turtle

Amyda cartilaginea 2

761 ตะพาบเม็กซิโก Mexican	 black	 Softshell	
Turtle,	 Cuatro	 Cienegas	
Softshell

Apalone ater 1

762 ตะพาบคงคา	หรือตะพาบอินเดีย Indian	Softshell	Turtle Aspideretes gangeticus 1

763 ตะพาบน�้าลายนกยูง	หรือตะพาบมยุรา Peacock	Soft-shell	Turtle Aspideretes hurum 1

764 ตะพาบด�า Black	Softshell	Turtle Aspideretes nigricans 1

765 ตะพาบม่านลาย	 กราวลาย	 หรือกริวลาย	 ทุกชนิด
ในสกุล	chitra

Narrow-headed	 softshell	
turtles

Chitra spp. 2

766 ตะพาบหับ Indian	Flapshelled	Turtle Lissemys punctata 2

767 ตะพาบคอย่น Wattle-necked	 Soft-shell	
Turtle

Palea steindachneri 3	(จีน)

768 ตะพาบหัวกบ	 กราวเขียว	 หรือกริวดาว	 ทุกชนิด 
ใน	สกุล	Pelochelys

Giant	softshell	turtles Pelochelys spp. 2

769 ตะพาบจีน Chinese	Soft-shell	Turtle Pelodiscus axenaria 3	(จีน)

770 ตะพาบจีน Chinese	Soft-shell	Turtle Pelodiscus maackii 3	(จีน)

771 ตะพาบจีน Chinese	Soft-shell	Turtle Pelodiscus parviformis 3	(จีน)

772 ตะพาบแยงซี Bicallosite	Soft-shell	Turtle Rafetus swinhoei 3	(จีน)

773 ตะพาบแอฟริกัน African	Softshell	Turtle Trionyx triunguis 3	(กานา)

วงศ์เต่าคอเลี้ยวแอฟริกา Afro-American 
side-necked turtles

Family Pelomedusidae

774 เต่าคอเลีย้วมาดากสัการ์	หรอืเต่าหวัโตมาดากสัการ์ Madagascar	Sideneck 
Turtle,	Madagascar 
Big-headed	Turtle

Erymnochelys 
madagascariensis

2

775 เต่าคอเลีย้วหมวกทหาร	หรอืเต่าทรงหมวกแอฟรกิา African	Helmeted	Turtle Pelomedusa subrufa 3	(กานา)

776 เต่าหัวโตอเมซอน Big-headed	Amazon	River	
Turtle

Peltocephalus 
dumeriliana

2

777 เต่าอแดนสัน	หรือเต่าคอเลี้ยวอกขาว Adanson’s	Hinged	Terrapin Pelusios adansonii 3	(กานา)

778 เต่าโคลนแอฟริกา	หรือเต่าสีโอ้ค Chestnut	Terrapin Pelusios castaneus 3	(กานา)

779 เต่าป่าคอเลี้ยวหลังลาย	หรือเต่ากาบอง African	Forest	Turtle, 
Gabon	Turtle

Pelusios gabonensis 3	(กานา)

780 เต่าคอเลี้ยวด�า	หรือเต่าคองูด�า African	Black	Terrapin Pelusios niger 3	(กานา)

781 จ�าพวกเต่าคอเลี้ยว	 หรือเต่าคองูทุกชนิดในสกุล	
Podocnemis

South	American	river 
turtles

Podocnemis spp. 2
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วงศ์เต่าคอเลี้ยวออสเตรเลีย Austro-American 
side-necked turtles

Family Chelidae

782 เต่าคอยาวโรติ Roti	Snake-necked	Turtle Chelodina mccordi 2

783 เต่าบึงอัมบริน่า	หรือเต่าคอสั้นออสเตรเลีย Western	Short-necked 
Turtle,	Western	Swamp	
Turtle

Pseudemydura 
umbrina

1

อันดับจระเข้ Order CROCODYLIA

784 จระเข้และตะโขงในอันดับ	CROCODYLIA	(ยกเว้น
ชนิดที่อยู่ในบัญชีหมายเลข	1)

Alligators,	caimans, 
crocodiles

CROCODYLIA spp. 2

วงศ์จระเข้อัลลิเกเตอร์ Alligators, caimans Family Alligatoridae

785 จระเข้อัลลิเกเตอร์จีน Chinese	Alligator Alligator sinensis 1

786 จระเข้ไคแมนอะพาพอริส Apaporis	River	Caiman Caiman crocodilus 
apaporiensis

1

787 จระเข้ไคแมนจมูกกว้าง	(ยกเว้นประชากรของ
อาร์เจนตินาที่อยู่ในบัญชีหมายเลข	2)

Broad-snouted	Caiman,	
Broad	nosed	Caiman

Caiman latirostris 1

788 จระเข้ไคแมนด�า	 (ยกเว้นประชากรของเอกวาดอร์ 
ที่อยู่ในบัญชีหมายเลข	2)

Black	Caiman Melanosuchus niger 1

วงศ์จระเข้ Crocodiles Family Crocodylidae

789 จระเข้อเมริกา	 (ยกเว้นประชากรของคิวบาที่อยู่ใน
บัญชีหมายเลข	2)

American	Crocodile Crocodylus acutus 1

790 จระเข้แอฟริกาปากเรียว African	 Slender-snouted	
Crocodile

Crocodylus 
cataphractus

1

791 จระเข้โอริโนโค Orinoco	Crocodile Crocodylus intermedius 1

792 จระเข้มินโดโร Mindoro	Crocodile Crocodylus 
mindorensis

1

793 จระเข้เบลีช Belize	Crocodile Crocodylus moreletii 1

794 จระเข้แม่น�้าไนล์	 (ยกเว้นประชากรของบอทส์วานา	
เอธิโอเปีย	เคนยา	มาดากัสการ์	มาลาวี	โมแซมบิค	
นามิเบีย	แอฟริกาใต้	อูกันดา	แทนซาเนีย	แซมเบีย	
และซิมบับเว	ที่อยู่ในบัญชีหมายเลข	2)

Nile	Crocodile Crocodylus niloticus 1

795 จระเข้พรุ	หรือ	จระเข้มักเกอร์ Swamp	Crocodile,	Mugger	
Crocodile,	Marsh	Crocodile

Crocodylus palustris 1

796 จระเข้น�้าเค็ม	 หรือไอ้เคี่ยม	 (ยกเว้นประชากรของ
ออสเตรเลีย	 อินโดนีเซีย	 และปาปัวนิวกินี	 ที่อยู่ใน
บัญชีหมายเลข	2)

Saltwater	Crocodile, 
Estuarine	Crocodile

Crocodylus porosus 1

797 จระเข้คิวบา Cuban	Crocodile Crocodylus rhombifer 1

798 จระเข้น�้าจืด Siamese	Crocodile Crocodylus siamensis 1

799 จระเข้แคระแอฟริกา African	dwarf	Crocodile Osteolaemus tetraspis 1

800 ตะโขง	ไอ้โขง	หรือจระเข้ปากกระทุงเหว Malay	Gavial,	False	Gavial Tomistoma schlegelii 1

วงศ์ตะโขงอินเดีย Gavial Family Gavialidae

801 ตะโขงคงคา	หรือตะโขงอินเดีย Gangetic	Gavial,	Fish- 
eating	Crocodile,	Gavial

Gavialis gangeticus 1
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สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก (AMPHIBIANS)
อันดับกบ เขียด Order ANURA

วงศ์คางคก Toads Family Bufonidae

878 คางคกทุกชนิดในสกุล	Altiphrynoides Ethiopian	toads Altiphrynoides spp. 1

879 กบลูกศรพิษสีทองหรือกบพิษชุบศรสีทอง Golden	Arrow	Poison	Frog Atelopus zeteki 1

880 คางคกสีทอง Golden	Toad Bufo periglenes 1

881 คากคกแคเมอรูน	หรือคางคกแซอีร์ Cameroon	Toad,	Zaire	Toad Bufo superciliaris 1

882 คางคกทุกชนิดในสกุลNectophrynoides African	 viviparous	 toads,	
Tree	toads

Nectophrynoides spp. 1

883 คางคกทุกชนิดในสกุลNimbaphrynoides Nimba	Toads Nimbaphrynoides spp. 1

884 คางคกทุกชนิดในสกุล	Spinophrynoides Ethiopian	toads Spinophrynoides	spp. 1

วงศ์กบพิษ Poison frogs Family Dendrobatidae

885 กบพิษทุกชนิดในสกุลDendrobates Poison	frogs Dendrobates spp. 2

886 กบพิษทุกชนิดในสกุล	Epipedobates Poison	frogs Epipedobates spp. 2

887 กบพิษทุกชนิดในสกุลMinyobates Poison	frogs Minyobates spp. 2

888 กบพิษทุกชนิดในสกุลPhyllobates Poison	frogs Phyllobates spp. 2

วงศ์กบพิษแมนเทลลา Mantellas, golden frogs Family Mantellidae

889 กบพิษแมนเทลลาทุกชนิดในสกุลMantella Mantellas,	golden	frogs Mantella spp. 2

วงศ์อึ่ง Red rain frog, tomato frog Family Microhylidae

890 อึ่งมะเขือเทศ	หรือกบมะเขือเทศ Tomato	Frog Dyscophus antongilii 1

891 อึ่งฝนสีแดง	หรือกบป่าฝนสีแดง Red	Rain	Frog Scaphiophryne 
gottlebei

2

วงศ์กบพลาติพุส Gastric-brooding frogs Family Myobatrachidae

892 กบพลาติพุสทุกชนิดในสกุลRheobatrachus Gastric-brooding	frogs Rheobatrachus spp. 2

วงศ์กบนา Frogs Family Ranidae

893 กบหกนิ้ว Six-fingered	Frog Euphlyctis 
hexadactylus

2

894 กบนาอินเดีย Indian	Bullfrog Hoplobatrachus 
tigerinus

2

อันดับกะท่าง Order CAUDATA

วงศ์กะท่างอะโซลอทล์ Axolotis Family Ambystomidae

895 กะท่างดูเมอริล	หรือซาลาแมนเดอร์พันซ์คูโอร่า Lake	 Patzcuora	 Salaman-
der

Ambystoma dumerilii 2

896 กะท่างอะโซลอทล์	หรือซาลาแมนเดอร์อะโซลอทล์ Axolotl Ambystoma mexicanum 2

วงศ์กะท่างยักษ์ Giant salamanders Family Cryptobranchidae

897 กะท่างยักษ์	หรือซาลามันเดอร์ยักษ์ทุกชนิดในสกุล	
Andrias

Giant	salamanders Andrias spp. 1

ปลาฉลาม (SHARKS)
อันดับปลาฉลามวาฬ Order ORECTOLOBIFORMES

วงศ์ปลาฉลามวาฬ Whale Shark Family Rhincodontidae

898 ปลาฉลามวาฬ Whale	Shark Rhincodon typus 2
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อันดับปลาฉลามขาว Order LAMNIFORMES

วงศ์ปลาฉลามขาว Great White Sharks Family Lamnidae

899 ปลาฉลามขาว Great	White	Sharks, 
Man-	eater	Shark	

Carcharodon carcharias 2

วงศ์ปลาฉลามช้าง Basking shark Family Cetorhinidae

900 ปลาฉลามช้าง Elephant	Shark,	Bone	
shark,	Basking	Shark,	
Hoe-mother,	Sun-	fish

Cetorhinus maximus 2

ปลา (FISH)
อันดับปลาสเตอร์เจียน Order ACIPENSERIFOMES

901 จ�าพวกปลาสเตอร์เจียนในอันดับ 
ACIPENSERIFORMES 
(ยกเว้นชนิดที่อยู่ในบัญชี	หมายเลข	1)

Paddlefish,	sturgeons ACIPENSERIFORMES spp. 2

วงศ์ปลาสเตอร์เจียน Sturgeons Family Acipenseridae

902 ปลาสเตอร์เจียนจมูกสั้น Shortnose	sturgeon, 
Short-nosed	little	sturgeon

Acipenser brevirostrum 1

903 ปลาสเตอร์เจียน Common	Sturgeon,	Atlantic	
Sturgeon,	Sea	sturgeon

Acipenser sturio 1

อันดับปลาตะพัด Order OSTEOGLOSSIFORMES

วงศ์ปลาตะพัด Arapaima, bonytongue Family Osteoglossidae

904 ปลาช่อนยักษ์หรือปลาพิรารูคู Giant	arapaima,	Arapaima,	
Pirarucu

Arapaima gigas 2

905 ปลาตะพัดปลามังกรหรือปลาอโรวาน่า Arowana,	Asian	Arowana Scleropages formosus 1

อันดับปลายี่สก Order CYPRINIFORMES

วงศ์ปลายี่สก Blind carps, plaeesok Family Cyprinidae

906 ปลาตะเพียนตาบอดแอฟริกา African	Blind	Barb	Fish Caecobarbus geertsi 2

907 ปลายี่สก Esok,	Giant	river	carp Probarbus jullieni 1

วงศ์ปลาตะเพียนติดหิน Cui-ui Family Catostomidae

908 ปลาตะเพียนติดหินน�้าจืด Cui-ui Chasmistes cujus 1

อันดับปลาดุก Order SILURIFORMES

วงศ์ปลาบึก Pangasid catfish Family Pangasiidae

909 ปลาบึก Giant	Catfish Pangasianodon gigas 1

อันดับม้าน�้าและปลาจิ้มฟัน Order SYNGNATHIFORMES

วงศ์ม้าน�้าและปลาจิ้มฟัน Seahorses, pipefishes Family Syngnathidae

910 ม้าน�้าทุกชนิดในสกุล	Hippocampus Seahorses Hippocampus spp.

อันดับปลาเพิร์ลฟิช Order PERCIFORMES

วงศ์ปลานกขุนทอง Wrasses Family Labridae

911 ปลานกขุนทองหัวโหนกหรือปลานโปเลียน Humpheaded	Fish, 
Humphead	Wrasse, 
Napoleon	Wrasse, 
Napolean	Fish

Cheilinus undulatus 2
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วงศ์ปลาจวด Totoaba Family Sciaenidae,

912 ปลาจวดแมคโดนัล Macdonald	Weakfish,	
Totoaba

Totoaba macdonaldi 1

ปลาปอด (LUNGFISHES)
อันดับปลาซีลาแคนท์ Order COELACANTHIFORMES

วงศ์ปลาซีลาแคนท์ Coelacanths Family Latimeriidae

913 จ�าพวกปลาซีลาแคนท์ทุกชนิดในสกุล	Latimeria Coelacanths Latimeria spp. 1

อันดับปลาปอดออสเตรเลีย Order CERATODONTIFORMES

วงศ์ปลาปอดออสเตรเลีย Australian lungfish Family Ceratodontidae

914 ปลาปอดออสเตรเลีย Australian	lungfish Neoceratodus forsteri 2

ปลิงทะเล (SEA CUCUMBERS)
อันดับปลิงทะเล Order ASPIDOCHIROTIDA

วงศ์ปลิงทะเล Sea Cucumbers Family Stichopodidae

915 ปลิงทะเล Sea	Cucumber Isostichopus fuscus 3	(เอกวาดอร์)

ปลิง (LEECHES)
อันดับปลิง Order ARHYNCHOBDELLIDA

วงศ์ปลิง Medicinal leech Family Hirudinidae

935 ปลิงยา Medicinal	leech Hirudo medicinalis 2

หอยสองฝา (CLAMS, MUSSELS)
อันดับหอยกาบ Order VENERIDA

วงศ์หอยมือเสือ Giant clams Family Tridacnidae

936 จ�าพวกหอยมือเสือและหอยมือแมวทุกชนิดในวงศ์	
Tridacnidae

Giant	clams Tridacnidae spp. 2

อันดับหอยมุก Order UNIONIDA

วงศ์หอยมุก Freshwater mussels, 
pearly mussels

Family Unionidae

937 หอยมุกปีกนก Birdwing	Pearly	Mussel Conradilla caelata 1

938 หอยมุกอัลเบอร์ตี้ Edible	Pearly	Mussel Cyprogenia aberti 2

939 หอยมุกโดรมีดารี Dromedary	Pearly	Mussel Dromus dromas 1

940 หอยมุกเคอร์ติส Curtis	Pearly	Mussel Epioblasma curtisi 1

941 หอยมุกลายเหลือง Yellow-blossom	Pearly	
Mussel

Epioblasma florentina 1

942 หอยมุกแซมซั่นส์ Sampson’s	Pearly	Mussel Epioblasma sampsoni 1

943 หอยมุกมือแมวขาว White	Catspaw	Mussel Epioblasma sulcata 
perobliqua

1

944 หอยมุกลายเขียว Green-blossom	Pearly	
Mussel

Epioblasma torulosa 
gubernaculum

1

945 หอยมุกลายน�้าตาลเข้ม Tan-blossom	Pearly	Mussel Epioblasma torulosa 
rangiana

2

946 หอยมุกแบใบพัด Turberculed	Pearly	Mussel Epioblasma torulosa 
torulosa

1
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947 หอยมุกลายใหญ่ Turgid-blossom	Pearly	
Mussel

Epioblasma turgidula 1

948 หอยมุกลายน�้าตาล Brown-blossom	Pearly	
Mussel

Epioblasma walkeri 1

949 หอยแฉก Fine-rayed	Pigtoe Fusconaia cuneolus 1

950 หอยแสงอาทิตย์ Shiny	Pigtoe Fusconaia edgariana 1

951 หอยมุกเฮกกินส์ Higgin’s	Pearly	Mussel Lampsilis higginsii 1

952 หอยมุกสีชมพู Pink	Pearly	Mussel, 
Pinkmucket

Lampsilis orbiculata 
orbiculata

1

953 หอยกาบบาง Plain	Pocketbook 
PearlyMussel

Lampsilis satur 1

954 หอยมุกอะลาบาม่า Alabama	Lamp	Pearly	
Mussel

Lampsilis virescens 1

955 หอยกาบขาวหลังนูน White	Warty-back	Pearly	
Mussel

Plethobasus 
cicatricosus

1

956 หอยกาบเท้าส้ม Orange-footed	Pimpleback	
Mussel

Plethobasus 
cooperianus

1

957 หอยกาบรูปตัด Clava	Pigtoe,	Clubshell	
Pearly	Mussel

Pleurobema clava 2

958 หอยกาบผิวหยาบ Rough	Pigtoe	Pearly	
Mussel

Pleurobema plenum 1

959 หอยกาบหนา Fat	Pocketbook	Pearly	
Mussel

Potamilus capax 1

960 หอยกาบหน้าลิงคัมเบอร์แลนด์ Cumberland	Monkey-face	
Pearly	Mussel

Quadrula intermedia 1

961 หอยกาบหน้าลิง Appalachian	Monkey-face	
Pearly	Mussel

Quadrula sparsa 1

962 หอยกาบมุกปากบาง Pale	Lilliput	Pearly	Mussel Toxolasma cylindrella 1

963 หอยกาบมุกนิคกลินส์ Nicklin’s	Perly	Mussel Unio nickliniana 1

964 หอยกาบมุกแทมปิโก้ Tampico	Perly	Mussel Unio tampicoensis 
tecomatensis

1

965 หอยกาบมุกคัมเบอร์แลนด์ Cumberland	Bean	Pearly	
Mussel

Villosa trabalis 1

อันดับหอยแมลงภู่ Order MYTILOIDA

วงศ์หอยแมลงภู่ Marine mussels Family Mytilidae

966 หอยเจาะเมดิเตอร์เรเนียน Mediteranean	date	mussel Lithophaga lithophaga 2

หอยฝาเดียว (SNAILS AND CONCHES)
อันดับหอยทาก Order STYLOMMATOPHORA

วงศ์หอยโมรา Agate snails, oahu tree 
snails

Family Achatinellidae

967 จ�าพวกหอยโมราทุกชนิดในสกุล	Achatinella Agateshells,	 Little	 agate	
shells

Achatinella spp. 1
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วงศ์หอยทากต้นไม้ Green tree snail Family Camaenidae

968 หอยฝาเดียวเขียวไพลิน Pulcherry	Green	Tree	Snail,	
Emerald	Green	Snail

Papustyla pulcherrima 2

อันดับหอยสังข์ Order MESOGASTROPODA

วงศ์หอยสังข์นางพญา Queen conch Family Strombidae

969 หอยสังข์นางพญา Queen	Conch,	Pink	Conch Strombus gigas 2

ปะการัง, ซีแอนีโมนี (CORALS, SEA ANEMONES)
อันดับปะการังสีฟ้า Order HELIOPORACEA

วงศ์ปะการังสีฟ้า Blue corals Family Helioporidae

970 จ�าพวกปะการังสีฟ้าทุกชนิดในวงศ์	Helioporidae Blue	corals Helioporidae spp. 2

อันดับปะการังออแกนไพพ์ Order STOLONIFERA

วงศ์ปะการังออแกนไพพ์ Organ-pipe corals Family Tubiporidae

971 จ�าพวกปะการังออแกนไพพ์ทุกชนิดในวงศ์	
Tubiporidae

Organ-pipe	corals Tubiporidae spp. 2

อันดับกัลปังหาด�า Order ANTIPATHARIA

972 จ�าพวกกัลปังหาด�าทุกชนิดในอันดับ 
ANTIPATHARIA

Black	corals ANTIPATHARIA spp. 2

อันดับปะการังแข็ง Order SCLERACTINIA

973 จ�าพวกปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ 
SCLERACTINIA

Stony	corals SCLERACTINIA spp. 2

ซีเฟิร์น, ปะการังไฟ (SEA FERNS, FIRE CORALS, STINGING MEDUSAE)
อันดับปะการังไฟ Order MILLEPORINA

วงศ์ปะการังไฟ Fire corals Family Milleporidae

974 จ�าพวกปะการังไฟทุกชนิดในวงศ์	Milleporidae Fire	corals Milleporidae spp. 2

อันดับปะการังสไตลัสเทอริน่า Order STYLASTERINA

วงศ์ปะการังสไตลัสเทอรีน Lace corals Family Stylasteridae

975 จ�าพวกปะการังทุกชนิดในวงศ์	Stylasteridae Lace	corals Stylasteridae spp. 2
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กลุ่มที่ 2 ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง และมิใช่สัตว์ป่า 

ท้ายบัญชีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 

(CITES)

 สัตว์ป่าจ�าพวกเลื้อยคลาน (REPTILES)

38	 งูทะเลในวงศ์	Hydrophidae

 สัตว์ป่าจ�าพวกสะเทินน�้าสะเทินบก (AMPHIBIANS)

44	 อึ่งกรายในวงศ์	Megophryidae

45	 คางคกในวงศ์	Bufonidae

46	 กบ	และเขียดในวงศ์	Ranidae

47	 ปาดจีนในวงศ์	Hylidae

48	 ปาดในวงศ์	Rhacophoridae

49	 อึ่ง	และอึ่งอ่างในวงศ์	Microhylidae

50	 เขียดงูในอันดับ	Gymnophiona

 สัตว์ป่าจ�าพวกปลา (FISHES)

51	 ปลาสะตือ	 (Chitala lopis)

52	 ปลาซิวสมพงษ์	 (Rasbora somphongsi)

53	 ปลาจิ้งจกถ�้า	 (homaloptera thamicola)

54	 ปลาเข็มพรุ	 (Hemirhamphodon pogonognathus)

55	 ปลาถ�้าพิษณุโลก	 (Neolissochilus schistura)

112	 หนอนทะเล	(Polychaete)	ในชั้น	Polychaeta
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง	แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔

และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่มิได้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 และพระราชบัญญัติ 

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕	เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕	แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔	และมาตรา	๕ 

แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	 ๑	 บรรดาประกาศ	 ข้อบังคับ	 และค�าสั่งอื่นใด	 ในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งกับประกาศนี้	ให้ใช้ประกาศนี้แทน

	 ข้อ	๒	แต่งตั้งให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปนี้	 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๐๔	และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 ๒.๑	กระทรวงมหาดไทย

	 (๑)	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	รองผู้ว่าราชการจังหวัด	ปลัดจังหวัด

	 (๒)	 นายอ�าเภอ	ปลัดอ�าเภอ	ปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอ

	 (๓)	 ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน

	 (๔)	 นายกเทศมนตรี	ปลัดเทศบาล

	 (๕)	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

	 ๒.๒	กองทัพบก

	 (๑)	 แม่ทัพภาค

	 (๒)	 ผู้บัญชาการกองพล

	 (๓)	 ผู้บัญชาการมณฑล

	 (๔)	 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก

	 (๕)	 ผู้อ�านวยการกองยุทธการ	กองทัพภาค
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	 (๖)	 ผู้อ�านวยการกองกิจการพลเรือน	กองทัพภาค

	 (๗)	 ผู้บังคับการกรม

	 (๘)	 ผู้บังคับกองพัน

	 (๙)	 ผู้บังคับกองร้อย

	 (๑๐)	ผู้บังคับการกรมทหารพราน

	 (๑๑)	ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน

	 (๑๒)	ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ

	 ๒.๓	กองทัพเรือ

	 (๑)	 ผู้บังคับการเรือ

	 (๒)	 ผู้ควบคุมเรือ

	 (๓)	 ผู้บังคับหน่วยทหารเรือ

	 ๒.๔	กรมประมง

	 (๑)	 อธิบดี	รองอธิบดี	ผู้ตรวจราชการกรม	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน	(งานประมง)

	 (๒)	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด	

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	 ผู้อ�านวยการ 

ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง	 ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น�้า 

และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น�้า	 ผู้อ�านวยการกองประมงต่างประเทศ 

ผู้อ�านวยการกองแผนงาน	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้า	เลขานุการกรม

	 (๓)	 ผู้อ�านวยการสถาบัน	 ผู้อ�านวยการส่วน	 ผู้อ�านวยการศูนย์	 นักวิชาการประมง	 นักวิชาการ 

ผลิตภัณฑ์อาหาร	 เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง	 เจ้าพนักงานประมง	 เจ้าหน้าที่ประมง	 นิติกร	 และข้าราชการ 

สังกัดส�านักบริหารจัดการด้านการประมงในต�าแหน่ง	 นักเดินเรือ	 นายท้ายเรือ	 นายช่างกลเรือ	 ช่างเครื่องมือ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานสื่อสาร	เจ้าหน้าที่ธุรการ	ที่สังกัดราชการบริหารส่วนกลางของกรมประมง

	 (๔)	 ประมงจังหวัด	 เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 นักวิชาการประมง 

เจ้าพนักงานประมง	 เจ้าหน้าที่ประมง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ	 เจ้าหน้าที่ธุรการ	 เจ้าหน้าที่สถิติ	 ที่สังกัด 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ�าจังหวัด	หรืออ�าเภอ	หรือกิ่งอ�าเภอ

	 ข้อ	 ๓	 แต่งตั้งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปนี้	 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 (๑)	 ผู้อ�านวยการส�านักเทศกิจ

	 (๒)	 รองผู้อ�านวยการส�านักเทศกิจ

	 (๓)	 ผู้อ�านวยการกองตรวจการเทศกิจ	ผู้อ�านวยการกองบังคับการเทศกิจในสังกัดส�านักเทศกิจ

	 (๔)	 หัวหน้าฝ่ายในกองตรวจการเทศกิจ	หัวหน้าฝ่ายในกองบังคับการเทศกิจในสังกัดส�านักเทศกิจ



รวมกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	การส่งออกสัตว์น�้า70

	 (๕)	 นิติกร	เจ้าพนักงานปกครอง	พนักงานปกครอง	เจ้าหน้าที่ปกครองระดับ	๓	ขึ้นไป	ในกองตรวจ

การเทศกิจและกองบังคับการเทศกิจ	ในสังกัดส�านักเทศกิจ

	 (๖)	 ผู้อ�านวยการเขต

	 (๗)	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขต

	 (๘)	 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจในส�านักงานเขต

	 (๙)	 เจ้าพนักงานปกครอง	พนักงานปกครอง	และเจ้าหน้าที่ปกครอง	ระดับ	๓	ขึ้นไป	ในฝ่ายเทศกิจ	

ในสังกัดส�านักงานเขต

	 ข้อ	๔	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ	๒	และข้อ	๓	มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

	 ๔.๑	พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ	๒.๑	ข้อ	๒.๒	และข้อ	๒.๓	มีอ�านาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปราม 

ผู้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๐๔	 และ	 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 

สัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕	ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

	 ๔.๒	 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ	 ๒.๔	 มีอ�านาจหน้าที่ปฏิบัตการตามพระราชบัญญัติสงวนและ 

คุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และมีอ�านาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามผู้กระท�าผิดตามพระราชบัญญัติ 

อุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔	ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

	 ๔.๓	 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ	 ๓	 มีอ�านาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามผู้กระท�าความผิดตาม 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕	ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

	 ข้อ	๕๑	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๗

สุวิทย์	คุณกิตติ

(นายสุวิทย์	คุณกิตติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 ๑		รก.๒๕๔๗/พ๑๑๑ง/๑/๕	ตุลาคม	๒๕๔๗
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กฎกระทรวง

ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ.	2535

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	5	มาตรา	8	มาตรา	23	และมาตรา	24	แห่งพระราชบัญญัติสงวน 

และคุ ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 2535	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	การยื่นค�าขอรับใบอนุญาตเพื่อด�าเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้ใช้แบบสป.4	ท้ายกฎกระทรวงนี้�

	 (1)	 น�าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 (2)	 น�าผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน	สัตว์ป่าคุ้มครอง	ซากของสัตว์ป่าสงวน	หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

	 (3)	 น�าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา	 18(1)	 หรือซาก 

ของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

	 (4)	 น�าเข้า	 ส่งออกหรือน�าผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง 

ประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์	 (CITES)	 ก�าหนดให้ต้องมีใบอนุญาต	 หรือใบรับรอง 

ให้น�าเข้า	ส่งออก	หรือน�าผ่าน

	 ผู้ใดประสงค์จะยื่นค�าขอรับใบอนุญาต	 เพื่อด�าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง	 ให้ยื่นค�าขอต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่	ณ	สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 กองการอนุญาต	กรมป่าไม้

	 (2)	 ส�านักงานป่าไม้จังหวัด	ที่ด่านตรวจสัตว์ป่าตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

	 (3)	 ส�านักงานป่าไม้จังหวัดที่สัตว์ป่าอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

	 ในกรณีที่เป็นการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตส�าหรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น�้าให้ยื่นต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่	ณ	สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง	กรมประมง

	 (2)	 ส�านักงานประมงจังหวัดที่ด่านตรวจสัตว์ป่าตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

	 (3)	 ส�านักงานประมงจังหวัดที่สัตว์น�้าอยู่ในเขตจังหวัดนั้น
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	 ข้อ	 2	 ในการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตน�าเข้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า	 ตามข้อ	 1	 ผู้ยื่นค�าขอต้อง 

ยื่นส�าเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์	 (Health	 Certificate)	 ส�าหรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น	 ซึ่งออกโดย 

เจ้าหน้าที่ผู ้มีอ�านาจตามกฎหมายของประเทศที่ส่งออกสัตว์ป่านั้น	 และส�าเนาใบสั่งสินค้า	 (Order)	 หรือ 

ส�าเนาใบก�ากับสินค้า	 (Invoice)	 พร้อมกับค�าขอด้วย	 เว้นแต่เป็นการยื่นขอรับใบอนุญาตน�าเข้าที่มิใช่เพื่อ 

การค้า	ให้ยื่นเฉพาะส�าเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์

	 ในการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตามข้อ	 1	 ผู้ยื่นค�าขอต้องยื่น 

หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น	และส�าเนาใบสั่งสินค้า	(Order)	หรือส�าเนาใบก�ากับสินค้า	

(Invoice)	 พร้อมกับค�าขอด้วย	 เว้นแต่เป็นการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตส่งออกที่มิใช่เพื่อการค้าให้ยื่นเฉพาะ 

หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น

	 ข้อ	3	ในกรณีที่การยื่นค�าขอรับใบอนุญาตน�าเข้า	ส่งออกหรือน�าผ่าน	ตามข้อ	1	เป็นการขออนุญาต

ส�าหรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นชนิดพันธุ์	 (Species)	 เดียวกับที่ก�าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข	 1 

ท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์	 (CITES)	นอกจาก 

จะต้องยื่นหลักฐานตามข้อ	2	แล้ว	ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

	 (1)	 ในกรณีที่เป็นการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตน�าเข้า	 ผู้ยื่นค�าขอต้องแสดงหนังสือยินยอมให้ส่งออก 

ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู ้มีอ�านาจออกใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของ 

สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์	 (CITES)	 ของประเทศที่จะส่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นเข้ามาใน 

ราชอาณาจักร

	 (2)	 ในกรณีที่เป็นการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตส่งออก	 ผู ้ยื่นค�าขอต้องแสดงใบอนุญาตน�าเข้า 

(Import	Permit)	ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์	 (CITES)	 ของประเทศที่จะส่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าไปยัง

ประเทศนั้น

	 (3)	 ในกรณีที่เป็นการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตน�าผ่าน	 ผู ้ยื่นค�าขอต้องแสดงใบอนุญาตส่งออก 

(Export	 Permit)	 ของประเทศที่อนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น	 และใบอนุญาตน�าเข้า 

(Import	Permit)	ของประเทศที่อนุญาตให้น�าเข้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น

	 (4)	 ในกรณีที่เป็นการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตน�าเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อส่งออก	 ส�าหรับ

การน�าเข้าผู้ยื่นค�าขอต้องแสดงหลักฐานตาม	 (1)	 ส�าหรับการส่งออก	 ผู้ยื่นค�าขอต้องแสดงหลักฐานตาม 

(2)	 พร้อมกับใบอนุญาตส่งออก	 (Export	 Permit)	 ของประเทศที่เป็นถิ่นก�าเนิดของสัตว์ป่า	 หรือซากของ 

สัตว์ป่านั้น	 และใบอนุญาตให้น�าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร	 เว้นแต่เป็นการส่งออก

ไปยังประเทศที่เป็นถิ่นก�าเนิดไม่ต้องแสดงหลักฐานตาม	 (2)	 ในการนี้ให้ถือว่าใบอนุญาตให้น�าสัตว์ป่าหรือ 

ซากของสัตว์ป่านั้นเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตามข้อ	 2 

วรรคสอง
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	 ในกรณีที่เป็นการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตน�าเข้าหรือน�าผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตามบัญชี

หมายเลข	2	บัญชีหมายเลข	3	หรือชนิดพันธุ์	(Species)	ตามบัญชีหมายเลข	1	ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์เพื่อ

การค้า	นอกจากจะต้องยื่นหลักฐานตามข้อ	2	แล้ว	ผู้ยื่นค�าขอต้องแสดงใบอนุญาตส่งออก	(Export	Permit)

ของประเทศที่อนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

	 ข้อ	4	การพิจารณาอนุญาตค�าขอตามข้อ	1	ให้ค�านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ในการอนุญาตให้น�าเข้า	 ให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจ�านวนสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อป้องกัน 

การแพร่พนัธุม์ากเกนิควร	วธิกีารสบืพนัธุ์	ความปลอดภัยของสตัว์ในประเทศและอนัตรายทีอ่าจเกดิจากสตัว์นัน้	

รวมทั้งความอยู่รอดของสัตว์นั้น	หรือผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ

	 (2)	 ในการอนุญาตให้ส่งออก	 ให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจ�านวนสัตว์มีอยู่ในประเทศเพื่อป้องกัน 

มิให้เกิดการสูญพันธุ์	รวมทั้งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ

	 (3)	 ในการขออนุญาตให้น�าผ่าน	 ให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจ�านวนสัตว์ให้ตรงกับที่ขออนุญาต	 และ

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยถูกต้อง	 รวมทั้งความปลอดภัยของสัตว์ในประเทศและอันตรายที่

อาจเกิดจากสัตว์นั้น

	 (4)	 ถ้าเป็นการน�าเข้า	 ส่งออกหรือน�าผ่าน	 ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นชนิดพันธุ ์ 

(Species)	 เดียวกับที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่า 

ที่ใกล้จะสูญพันธุ์	(CITES)	ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาดังกล่าวด้วย

	 ข้อ	 5	 ใบอนุญาตให้น�าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา	 18 

(1)	 หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์และใบอนุญาตให้น�าเข้า	 ให้ส่งออก	 หรือให้น�าผ่าน 

ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดพันธุ์	 (Species)	 เดียวกับที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง

ประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์(CITES)	ให้ใช้แบบ	สป.5	ท้ายกฎกระทรวงนี้

	 ใบอนุญาตให้น�าเข้า	 ให้ส่งออก	 หรือให้น�าผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดพันธุ	์ (Species) 

อื่นนอกจากที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง	ให้ใช้แบบ	สป.6	ท้ายกฎกระทรวงนี้

	 ข้อ	 6	 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต	 จะน�าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่เข้ามาในหรือออกไป 

นอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับอนุญาต	 ให้ผู้รับใบอนุญาตน�าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นเคลื่อนที่ผ่านด่าน

ตรวจสัตว์ป่าตามที่อธิบดีก�าหนดไว้ในใบอนุญาต	 โดยให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีก�าหนดต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจสัตว์ป่านั้น

	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจสัตว์ป่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตและสัตว์ป่า 

หรือซากของสัตว์ป่าที่จะน�าเคลื่อนที่ผ่านแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจสัตว์ป่าอนุญาตให้น�า 

สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าได้	โดยแสดงการอนุญาตไว้ในใบอนุญาตนั้น

	 ข้อ	 7	 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องด�าเนินการน�าเข้า	 ส่งออกหรือน�าผ่าน	 ตามที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้น 

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต	 ถ้ามิได้ด�าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ใบอนุญาตเป็นอัน 

สิ้นสุด



รวมกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	การส่งออกสัตว์น�้า74

	 ข้อ	 8	 เพื่อประโยชน์ในการมีหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ได้มีการน�าเข้ามา 

ในราชอาณาจักรแล้ว	 ในกรณีที่สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่น�าเข้ามีจ�านวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสืบพันธุ์หรือ 

สัตว์ป่าตาย	 ให้ผู ้รับใบอนุญาตแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเพิ่มจ�านวน 

เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและด�าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ	 ในการนี้ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องแล้วให้ออกหลักฐานการรับแจ้งให้กับผู้แจ้งต่อไป

	 ข้อ	 9	 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตตามข้อ	 5	 ซึ่งช�ารุด	 เสียหายหรือ 

สูญหาย	ให้ยื่นค�าขอใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ	สป.7	ท้ายกฎกระทรวงนี้

	 การอนุญาต	 ค�าขอ	 ใบแทนใบอนุญาต	 ให้ผู้รับอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม	 แต่ 

ให้ระบุค�าว่า	“ใบแทน”	ไว้ที่ด้านหน้าด้วย

	 ให้น�าข้อ	 1	 วรรคสองและวรรคสาม	 มาใช้บังคับกับการยื่นค�าขอใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ด้วยโดยอนุโลม

ให้ไว้	ณ	วันที่	25	ตุลาคม	พ.ศ.	2537

สุเทพ	เทือกสุบรรณ

(นายสุเทพ	เทือกสุบรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ	ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ			ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	111	ตอนที่	51	ก.	ลงวันที่	19	ธันวาคม	2537
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กฎกระทรวง

ฉบับที่	๘	(พ.ศ.	๒๕๓๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ.	๒๕๓๕

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๕	 และมาตรา	 ๔๔	 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	 ๑	 ผู้ใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจ�าด่านตรวจสัตว์ป่า	 หรือพนักงาน 

เจ้าหน้าที่อื่นออกไปปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	๒๕๓๕	นอกเวลาราชการ	

หรอืนอกสถานทีท่�าการโดยปกติ	ไม่ว่าในหรอืนอกราชอาณาจกัร	ให้ยืน่ค�าขอตามแบบ	สป.๑๙	ท้ายกฎกระทรวง

นี้	ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยให้ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน

	 การยื่นค�าขอตามวรรคหนึ่ง	ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	ณ	สถานที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่า	 ในกรุงเทพมหานคร	 ให้ยื่นที่กองการอนุญาตกรมป่าไม้	 ส่วนในท้องที่อื่น 

ให้ยื่นที่ส�านักงานป่าไม้อ�าเภอหรือกิ่งอ�าเภอแห่งท้องที่สัตว์ป่านั้นอยู่	หรือที่ประสงค์จะด�าเนินการ

	 (๒)	 ในกรณีที่สัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์น�้า	 ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 

กรมประมง	ส่วนในท้องที่อื่นให้ยื่นที่ส�านักงานประมงจังหวัดที่สัตว์น�้านั้นอยู่	หรือที่ประสงค์จะด�าเนินการ

	 ในกรณีที่เป็นการด�าเนินการเพื่อน�าเข้า	ส่งออก	น�าผ่าน	หรือน�าเคลื่อนที่เพื่อการค้า	จะยื่นที่ด่านตรวจ

สัตว์ป่าที่จะน�าสัตว์ป่านั้นเคลื่อนที่ผ่านก็ได้

	 ข้อ	 ๒	 เมื่อได้รับค�าขอตามข้อ	 ๑	 ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับค�าขอพิจารณาและสั่งให้พนักงานที่ไป 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ท�าการโดยปกติตามจ�านวนที่ผู้อื่นยื่นค�าขอร้องขอหรือตามที่ 

เห็นสมควร

	 ข้อ	 ๓	 ผู้ยื่นค�าขอตามข้อ	 ๑	 ต้องจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง 

ออกไปปฏิบัติงานตามค�าสั่งของหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ	๒	โดยจ่ายในวันยื่นค�าขอ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ค่าเบี้ยเลี้ยงส�าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจสัตว์ป่าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ให้จ่ายตามอัตราดังต่อไปนี้
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	 	 (ก)	 วันปกติ	ให้จ่ายในอัตราหนึ่งร้อยบาท	ต่อค�าขอหนึ่งฉบับ

	 	 (ข)	 วันหยุดราชการ	ให้จ่ายในอัตราสองร้อยบาท	ต่อค�าขอหนึ่งฉบับ

	 (๒)	 ค่าเบี้ยเลี้ยงส�าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น	 ให้จ่ายตามจ�านวนวันที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

หรือออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ท�าการโดยปกติ	 โดยจ่ายตามอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	 (เหมาจ่าย)	 

ประเภท	 ก.	 หรือตามอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในต่างประเทศ	 ประเภท	 ก.	 ที่กระทรวงการคลังก�าหนดตาม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

	 การนับวันปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ท�าการโดยปกติให้นับวันที่ปฏิบัติงานวันแรก

เป็นหนึ่งวันวันถัดไปให้นับเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันและเศษของยี่สิบสี่ชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งวัน

	 (๓)	 ค่าพาหนะเดินทาง	ให้จ่ายตามอัตราดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติงานในระยะทางไม่เกินสิบกิโลเมตรจากสถานที่ท�าการ	 ให้จ่าย 

หนึ่งร้อยบาท

	 	 (ข)	 ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติงานในระยะทางตั้งแต่สิบกิโลเมตรถึงยี่สิบกิโลเมตร	 ให้จ่าย 

สองร้อยบาท

	 	 (ค)	 ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติงานในระยะทางตั้งแต่ยี่สิบกิโลเมตรถึงสี่สิบกิโลเมตร	 ให้จ่าย 

สี่ร้อยบาท

	 	 (ง)	 ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติงานในระยะทางตั้งแต่สี่สิบกิโลเมตรขึ้นไป	 ให้จ่ายห้าร้อยบาท	 หรือ

เท่าที่จ่ายจริง

ให้ไว้	ณ	วันที่	๓๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๓๘

ประจวบ		ไชยสาสน์

(นายประจวบ		ไชยสาสน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 (ราชกิจจานุเบกษา	ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	๑๑๒	ตอนที่	๑๔	ก	ลงวันที่	๒๘	เมษายน	๒๕๓๘)
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กฎกระทรวง

ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง

พ.ศ.	๒๕๕๐๑

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง	ฉบับที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๓๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 ข้อ	๒	 ให้ก�าหนดค่าธรรมเนียม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์	 ฉบับละ	๑,๐๐๐	บาท

	 (๒)	 ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง

	 	 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์	หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

	 	 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์	 ฉบับละ	๕๐	บาท

	 (๓)	 ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์	 ฉบับละ	๕๐๐	บาท

	 (๔)	 ใบอนุญาตให้ค้าซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

	 	 หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

	 	 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์	 ฉบับละ	๕๐๐	บาท

	 (๕)	 ใบอนุญาตให้น�าเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง

	 	 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์	หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้

	 	 มาจากการเพาะพันธุ์

	 	 (ก)	 ใบอนุญาตให้น�าเข้าสัตว์ป่าคุ้มครอง

	 	 	 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์	 ฉบับละ	๕๐๐	บาท

	 	 (ข)	 ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง

	 	 	 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

	 	 	 ๑)		จ�านวน	๑	หน่วย	 ฉบับละ	๕๐	บาท

	 	 	 ๒)		จ�านวนมากกว่า	๑	หน่วย	 ฉบับละ	๕๐๐	บาท

 ๑		ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๔/ตอนที่	๒๘	ก/หน้า	๖/๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๐
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	 	 (ค)	 ใบอนุญาตให้น�าเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งซาก

	 	 ของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์

	 	 	 ๑)		จ�านวน	๑	หน่วย		 ฉบับละ	๕๐	บาท

	 	 	 ๒)		จ�านวนมากกว่า	๑	หน่วย	 ฉบับละ	๕๐๐	บาท

	 (๖)	 ใบอนุญาตให้น�าเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า

	 	 (ก)	 ใบอนุญาตให้น�าเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า

	 	 	 หรือซากของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น�้า	 ฉบับละ	๓๐๐	บาท

	 	 (ข)	 ใบอนุญาตให้น�าเข้าสัตว์ป่า	 ฉบับละ	๕๐๐	บาท

	 	 (ค)	 ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่า

	 	 	 ๑)		จ�านวน	๑	หน่วย	 ฉบับละ	๕๐	บาท

	 	 	 ๒)		จ�านวนมากกว่า	๑	หน่วย		 ฉบับละ	๕๐๐	บาท

	 	 (ง)	 ใบอนุญาตให้น�าเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งซากของสัตว์ป่า

	 	 	 ๑)		จ�านวน	๑	หน่วย	 ฉบับละ	๕๐	บาท

	 	 	 ๒)		จ�านวนมากกว่า	๑	หน่วย	 ฉบับละ	๕๐๐	บาท

	 (๗)	 ใบอนุญาตให้น�าผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน	สัตว์ป่าคุ้มครอง

	 	 ซากของสัตว์ป่าสงวน	หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง	 ฉบับละ	๕๐๐	บาท

	 (๘)	 ใบอนุญาตให้น�าสัตว์ป่าคุ้มครอง	หรือซากของ

	 	 สัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า	 ฉบับละ	๑๐๐	บาท

	 (๙)	 ใบรับรองให้น�าเข้า	ส่งออก	หรือให้น�าผ่าน

	 	 ซึ่งสัตว์ป่า	หรือซากของสัตว์ป่า	 ฉบับ	๒๐๐	บาท

	 (๑๐)			ใบอนุญาตให้จัดตั้งและด�าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ	 ฉบับละ	๑๐,๐๐๐	บาท

	 (๑๑)		ใบแทนใบอนุญาต	หรือใบรับรอง	 ฉบับละ	๕๐	บาท

	 (๑๒)		การต่ออายุใบอนุญาตเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียม

	 	 		ใบอนุญาตเดิมแต่ไม่เกินครั้งละ	๕๐๐	บาท

ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๕	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๐

เกษม	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา

(นายเกษม	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ	:-	เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	คือ	เนื่องจากกฎกระทรวง	ฉบับที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๓๗)	

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ได้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตและใบรับรอง	 โดยเฉพาะอัตราค่าธรรมเนียมส�าหรับการน�าเข้า	 ส่งออก	 หรือน�าผ่าน	 ซึ่งสัตว์ป่าหรือ 

ซากของสัตว์ป่าไว้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	 ดังนั้น	 สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อ 

ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการกระท�าการล่า	เพาะพันธุ์	ครอบครอง	น�าเข้า

ส่งออก	หรือน�าผ่าน	ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า	การเก็บ	ท�าอันตราย	หรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่า	และการเรียกเก็บและช�าระค่าใช้จ่าย	ค่าบริการ	หรือ

ค่าตอบแทนและราคาสัตว์ป่า

พ.ศ.	2540

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 26	 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 2535 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

แห่งชาติ	ตามมติที่ประชุมครั้งที่	1/2539	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2539	จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการ 

กระท�าการล่า	 เพาะพันธุ์	 ครอบครอง	 น�าเข้า	 ส่งออก	 หรือน�าผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า	 การเก็บ 

ท�าอันตราย	 หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่า	 และการเรียกเก็บและช�าระค่าใช้จ่าย	 ค่าบริการ	 หรือ 

ค่าตอบแทนและราคาสัตว์ป่า	พ.ศ.	2540”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	16	มิถุนายน	พ.ศ.	2540	เป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 บรรดา	 กฎ	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง	 และระเบียบอื่นใดในส่วนที่ก�าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่ง 

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	4	 ในกรณีที่ทางราชการประสงค์จะท�าการล่า	 เพาะพันธุ์	 ครอบครอง	 น�าเข้า	 ส่งออก	 หรือ 

น�าผ่าน	ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าหรือเก็บ	ท�าอันตราย	หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าเพื่อประโยชน์ 

ในการส�ารวจ	 การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ	 การคุ้มครองสัตว์ป่า	 การเพาะพันธุ์	 หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์ 

สาธารณะ	ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้	หรืออธิบดีกรมประมงในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์น�้า

	 ข้อ	5	 ในการขออนุญาตต้องส่งโครงการให้พิจารณา	โดยแสดงรายละเอียดดังนี้

	 	 (1)	 วัตถุประสงค์

	 	 (2)	 แผนงาน	และเป้าหมาย

	 	 (3)	 ระยะเวลา	และวิธีด�าเนินการ

	 	 (4)	 ชนิด	และจ�านวนของสัตว์ป่า	หรือซากของสัตว์ป่า

	 	 (5)	 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

	 	 (6)	 บริเวณหรือสถานที่ด�าเนินการ
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	 ข้อ	6	 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์	 หรือผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและด�าเนินกิจการสวนสัตว์ 

สาธารณะประสงค์จะให้ทางราชการกระท�าการเพื่อกิจการเพาะพันธุ์	 หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะของตน 

ให้ยื่นค�าขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้	หรืออธิบดีกรมประมงในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์น�้า

	 ข้อ	7	 เมื่อได้รับอนุญาตแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนดในหนังสืออนุญาต	 หากฝ่าฝืน 

ให้อธิบดีมีอ�านาจเพิกถอนหนังสืออนุญาตหรือกระท�าการใดๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร

	 ข้อ	8	 การเรียกเก็บและช�าระค่าใช้จ่าย	 ค่าบริการหรือค่าตอบแทน	 และราคาสัตว์ป่าในการกระท�า 

ของทางราชการตามข้อ	6	ให้ปฏิบัติดังนี้

	 	 (1)	 ค่าใช้จ่าย	ค่าบริการหรือค่าตอบแทน	ตามที่จ�าเป็นและใช้จ่ายจริง

	 	 (2)	 ราคาสัตว์ป่า	ตามที่อธิบดีก�าหนด

	 	 (3)	 ผู้ยื่นค�าขอต้องวางเงินมัดจ�าตามจ�านวนที่อธิบดีก�าหนด	ในกรณีที่เป็นความผิดของผู้ยื่น

ค�าขอ	ทางราชการจะริบเงินมัดจ�าดังกล่าว

	 ข้อ	9	 ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้	 และให้มีอ�านาจตีความ 

และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2540

ชูชีพ	หาญสวัสดิ์

(นายชูชีพ	หาญสวัสดิ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองสัตว์น�้าที่มิได้อยู่ในบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง

ประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก�าลังจะสูญพันธุ์	(CITES)

พ.ศ.	2547

	 โดยที่ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอหนังสือรับรอง	 CITES	 พ.ศ.	 2532	 ซึ่งใช้บังคับอยู่

ในปัจจุบันมีความไม่ชัดเจนในเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายและ

สถานการณ์ในปัจจุบัน	 อีกทั้งชื่อของระเบียบฉบับดังกล่าวยังอาจก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้ยื่นค�าขอหนังสือ

รับรอง	 เนื่องจากปัจจุบันการออกหนังสือรับรองเป็นการรับรองให้แก่ผู้ส่งออกเฉพาะสัตว์น�้าที่มิได้มีชื่อระบุ 

อยู่ในบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ	 ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก�าลังจะสูญพันธุ์ 

(CITES)	 เท่านั้น	 แต่ส�าหรับสัตว์น�้าที่มีชื่อระบุไว้ในบัญชีท้ายอนุสัญญาดังกล่าวนั้น	 ได้มีกฎกระทรวงซึ่งออก 

ตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 2535	 ก�าหนดการออกใบอนุญาตส�าหรับการ 

น�าเข้า	 ส่งออก	 น�าผ่านเป็นการเฉพาะแล้ว	 ดังนั้น	 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ 

มีความชัดเจนทั้งต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาใช้บริการ	 จึงสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบกรมประมง 

ดังกล่าว

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	32	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2534	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พ.ศ.	2545	อธิบดี

กรมประมงจึงออกระเบียบก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการส�าหรับการยื่นค�าขอหนังสือรับรอง 

สัตว์น�้าที่มิได้อยู่ในบัญชีท้ายอนุสัญญา	CITES	ไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองสัตว์น�า้

ที่มิได้อยู่ในบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก�าลังจะสูญพันธุ์	

(CITES)	พ.ศ.	2547”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอหนังสือรับรอง	CITES	พ.ศ.	2532

	 ข้อ	4	 ในระเบียบนี้

	 	 “ผู้ยื่นค�าขอ”	 หมายความว่า	 ผู้ส่งออกสัตว์น�้า	 ซากของสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าไป 

นอกราชอาณาจักร
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	 	 “สัตว์น�้า”	หมายความว่า	สัตว์น�้ามีชีวิต	ซากของสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า

	 	 “อนุสัญญา	 CITES”	 หมายความว่า	 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของ 

สัตว์ป่าและพืชป่าที่ก�าลังจะสูญพันธุ์

	 	 “หนังสือรับรอง”	หมายความว่า	หนังสือรับรองสัตว์น�้าที่มิได้อยู่ในบัญชีท้ายอนุสัญญา	CITES	

ซึง่ผูร้บัรองออกให้เพือ่รบัรองว่าสตัว์น�า้	ซากของสตัว์น�า้และผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ทีส่่งออกไปนอกราชอาณาจกัรนัน้

มิใช่ชนิดที่ก�าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา	CITES

	 	 “เจ้าหน้าที”่	หมายความว่า	ข้าราชการและลกูจ้างสงักดักรมประมงทีป่ฏบิตังิานในส�านกับรหิาร

จัดการด้านการประมง

	 	 “ผู้รับรอง”	หมายความว่า	อธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย

	 ข้อ	5	 ให้ผูท้ีป่ระสงค์จะขอรบัหนงัสอืรบัรอง	ยืน่ค�าขอได้ทีส่่วนอนญุาตและจดัการประมง	ส�านกับรหิาร

จัดการด้านการประมง	กรมประมง	พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 	 (1)	 ส�าเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในการประมง	การค้าสินค้าสัตว์น�้า	ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	

และอุตสาหกรรมสัตว์น�้า	(อนุญาต	6)	(ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องขออนุญาต)

	 	 (2)	 ใบสั่งสินค้า	(Order)	หรือใบก�ากับสินค้า	(Invoice)	(ถ้ามี)

	 	 (3)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค�าขอ	 ในกรณีเป็นบุคคล

ธรรมดา

	 	 (4)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน	 ซึ่งมีอายุไม่เกิน	 90	 วัน 

นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง	พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของบริษัท

	 	 (5)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ส�าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการผู้มีอ�านาจ 

ลงนามผูกพันบริษัท	หรือของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ	แล้วแต่กรณี	ในกรณีเป็นนิติบุคคล

	 	 (6)	 กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นค�าขอและด�าเนินการแทน	ต้องแนบ

	 	 	 (ก)	หนังสือมอบอ�านาจ

	 	 	 (ข)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

	 	 ในการยื่นค�าขอตามวรรคแรกให้ผู ้ยื่นค�าขอส่งมอบตัวอย่างสัตว์น�้าที่จะส่งออกไปนอก 

ราชอาณาจักรแก่เจ้าหน้าที่เพื่อน�าไปตรวจสอบ

	 	 ค�าขอรับหนังสือรับรอง	ให้ใช้แบบ	รม1



รวมกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	การส่งออกสัตว์น�้า 83

	 ข้อ	6	 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค�าขอและเอกสารหลักฐานแล้ว	หากเห็นว่าไม่ครบถ้วนถูกต้องให้เจ้าหน้าที่

แจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ	ภายใน	1	วันนับแต่วันรับค�าขอพร้อมคืนค�าขอและเอกสารหลักฐาน

	 	 ในกรณีที่ค�าขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบชนิดพันธุ์ 

ของสัตว์น�้าที่ได้ยื่นขอหนังสือรับรองนั้น	 หากผลปรากฏจากการตรวจสอบว่าสัตว์น�้านั้นมิใช่ชนิดพันธุ์ที่ระบุ 

ชื่ออยู่ในบัญชีท้ายอนุสัญญา	 CITES	 ให้เจ้าหน้าที่เสนอผลการตรวจสอบแก่หัวหน้าหน่วยงานของตนเพื่อ 

พิจารณาเสนอผู้รับรองออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค�าขอภายใน	 3	 วันท�าการนับแต่วันรับค�าขอ	 เว้นแต่เป็น 

การตรวจสอบตามข้อ	 7	 ให้ผู้รับรองออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค�าขอภายใน	 2	 วันท�าการนับแต่วันได้รับ 

ผลการตรวจสอบ

	 	 ในกรณีผลการตรวจสอบตามวรรคแรกปรากฏว่าสัตว์น�้าที่มีการยื่นขอหนังสือรับรองเป็น 

ชนิดพันธุ์สัตว์น�้าที่ระบุอยู่ในบัญชีท้ายอนุสัญญา	 CITES	 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ยื่นค�าขอ 

ทราบภายใน	2	วันท�าการนับแต่วันรับค�าขอ	เว้นแต่เป็นการตรวจสอบตาม	ข้อ	7	ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจ

สอบให้ผู้ยื่นค�าขอทราบภายใน	1	วันท�าการนับแต่ได้รับผลการตรวจสอบ

	 	 หนังสือรับรอง	ให้มีอายุ	90	วันนับแต่วันออกหนังสือรับรอง

	 	 หนังสือรับรอง	ให้ใช้ตามแนบท้ายระเบียบนี้

	 ข้อ	7	 ในการตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์น�า้ตามข้อ	 6	 หากเจ้าหน้าที่ไม่อาจระบุได้โดยแน่ชัดว่า	 ชนิด

พันธุ์ของสัตว์น�า้นั้นเป็นชนิดพันธุ์ใด	 ให้ส่งตัวอย่างสัตว์น�า้นั้นไปยังส�านักวิจัยและพัฒนาประมงน�า้จืด	 ในกรณี

เป็นสัตว์น�้าจืด	และส่งไปยังส�านักวิจัยและส�านักประมงทะเล	ในกรณีเป็นสัตว์ทะเล	เพื่อตรวจสอบชนิดพันธุ์ของ

สัตว์น�้านั้น

	 	 ให้ส�านักวิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดและส�านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	 แล้วแต่กรณีที่ 

ได้รับตัวอย่างสัตว์น�้าตามวรรคแรก	 ด�าเนินการตรวจสอบชนิดพันธุ์ของสัตว์น�้านั้นโดยเร็วและส่งผลการ 

ตรวจสอบชนิดพันธุ์ของสัตว์น�้านั้นให้กับส�านักบริหารจัดการด้านการประมงภายใน	 2	 วันท�าการนับแต่วัน 

ได้รับตัวอย่างของสัตว์น�้า

	 ข้อ	8	 เมื่อส�านักบริหารจัดการด้านการประมงได้รับผลการตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์น�้าจากส�านัก 

วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดหรือส�านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	 แล้วแต่กรณี	 ให้ด�าเนินการตามที่ก�าหนด 

ไว้ในข้อ	6
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	 ข้อ	9	 ให้อธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้	และให้มีอ�านาจพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา

อุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

	 	 ค�าวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด

ประกาศ	ณ	วันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2547

สิทธิ	บุณยรัตผลิน

(นายสิทธิ	บุณยรัตผลิน)

อธิบดีกรมประมง



พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
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4. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

มีมาตราส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 มาตรา 4  ในพระรำชบัญญัตินี้

 “อำหำร” หมำยควำมว่ำ ของกินหรือเครื่องค�้ำจุนชีวิต ได้แก่

 (1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน�ำเข้ำสู่ร่ำงกำยไม่ว่ำด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ 

แต่ไม่รวมถึงยำ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทหรือยำเสพติดให้โทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น แล้วแต่ 

กรณี

 (2) วัตถุที่มุ่งหมำยส�ำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตอำหำรรวมถึงวัตถุเจือปนอำหำร สี 

และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส

 “อำหำรควบคุมเฉพำะ” หมำยควำมว่ำ อำหำรที่รัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้เป็นอำหำร 

ที่อยู่ในควำมควบคุมคุณภำพหรือมำตรฐำน

 “น�ำเข้ำ” หมำยควำมว่ำ น�ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร

 “ส่งออก” หมำยควำมว่ำ น�ำหรือส่งออกนอกรำชอำณำจักร

 มาตรา 6  “เพื่อประโยชน์แก่กำรควบคุมอำหำร ให้รัฐมนตรีมีอ�ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

 (1) ก�ำหนดอำหำรควบคุมเฉพำะ

 (2) ก�ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนของอำหำรควบคุมเฉพำะตำมชื่อประเภท ชนิด หรือลักษณะ 

ของอำหำรนั้นๆ ที่ผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย น�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำย หรือที่จ�ำหน่ำย ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ 

วิธีกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย น�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำย หรือจ�ำหน่ำย

 (3) ก�ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนของอำหำรที่มิใช่เป็นอำหำรตำม (1) และจะก�ำหนดหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย น�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำย หรือจ�ำหน่ำยด้วยหรือไม่ก็ได้

 (4) ก�ำหนดอัตรำส่วนของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมอำหำรตำมชื่อประเภท ชนิด หรือลักษณะของ 

อำหำรที่ผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย น�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำย หรือที่จ�ำหน่ำย รวมทั้งกำรใช้สีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส

 (5) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรใช้วัตถุเจือปนในอำหำร กำรใช้วัตถุกันเสีย และ 

วิธีป้องกันกำรเสีย กำรเจือสี หรือวัตถุอื่นในอำหำรที่ผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย น�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำย หรือที่จ�ำหน่ำย

 (6) ก�ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนของภำชนะบุรรจุและกำรใช้ภำชนะบรรจุ ตลอดจนกำรห้ำมใช้ 

วัตถุใดเป็นภำชนะบรรจุอำหำรด้วย
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 (7) ก�ำหนดวิธีกำรผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรักษำอำหำรเพื่อป้องกันมิให้ 

อำหำรที่ผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย น�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำย หรือที่จ�ำหน่ำยเป็นอำหำรไม่บริสุทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้

 (8) ก�ำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต น�ำเข้ำ หรือจ�ำหน่ำย

 (9) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรตรวจ กำรเก็บตัวอย่ำง กำรยึด กำรอำยัด และ 

กำรตรวจวิเครำะห์ทำงวิชำกำรซึ่งอำหำรรวมทั้งเอกสำรอ้ำงอิง

 (10) ก�ำหนดประเภทและชนิดอำหำรที่ผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย น�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำย หรือที่จ�ำหน่ำย ซึ่ง 

จะต้องมีฉลำก ข้อควำมในฉลำก เงื่อนไขและวิธีกำรแสดงฉลำก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีกำรโฆษณำ 

ในฉลำก”

 มาตรา 15  “ห้ำมมิให้ผู้ใดน�ำเข้ำซึ่งอำหำรเพื่อจ�ำหน่ำย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต

 กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เป ็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก�ำหนดใน 

กฎกระทรวง”

 มาตรา 16  “บทบัญญัติมำตรำ 14 และมำตรำ 15 ไม่ให้ใช้บังคับแก่

 (1) กำรผลิตอำหำรหรือน�ำเข้ำซึ่งอำหำรเฉพำะครำว ซึ่งได้รับใบอนุญำตเฉพำะครำวจำกผู้อนุญำต

 (2) กำรผลิตอำหำรหรือน�ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งอำหำร เพื่อเป็นตัวอย่ำงส�ำหรับกำรขึ้นทะเบียน 

ต�ำรับอำหำรหรือเพื่อพิจำรณำในกำรสั่งซื้อ

 ผู้ที่ได้รับกำรยกเว้นตำม (1) และ (2) ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก�ำหนด 

ในกฎกระทรวง”

 มาตรา 25  “ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต น�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำย หรือจ�ำหน่ำยซึ่งอำหำร ดังต่อไปนี้

 (1) อำหำรไม่บริสุทธิ์

 (2) อำหำรปลอม

 (3) อำหำรผิดมำตรฐำน

 (4) อำหำรอื่นที่รัฐมนตรีก�ำหนด”

 มาตรา 43  “ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ�ำนำจดังนี้

 (1) เข้ำไปในสถำนที่ผลิตอำหำร สถำนที่เก็บอำหำร สถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่ท�ำกำรของ 

ผู้ผลิต ผู้เก็บรักษำ ผู้จ�ำหน่ำย รวมทั้งสถำนที่ท�ำกำรของผู้น�ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งอำหำร ใน 

ระหว่ำงเวลำท�ำกำรเพื่อตรวจสอบควบคุมให้กำรเป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้
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 (2) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ อำจเข้ำไปในสถำนที่ 

หรือยำนพำหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบอำหำร และอำจยึดหรืออำยัดอำหำรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรกระท�ำควำมผิด ตลอดจนภำชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุอำหำรและเอกสำรที่เกี่ยวกับอำหำรดังกล่ำวได้

 (3) น�ำอำหำรในปริมำณพอสมควรไปเป็นตัวอย่ำงเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเครำะห์

 (4) ยึดหรืออำยัดอำหำรหรือภำชนะบรรจุที่สงสัยว่ำอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพหรือผิดอนำมัย 

ของประชำชน เพื่อตรวจพิสูจน์

 (5) ยึดหรืออำยัดอำหำรไม่บริสุทธิ์ อำหำรปลอมหรืออำหำรผิดมำตรฐำนหรือภำชนะบรรจุที่อำจ 

ก่อให้เกดิอนัตรำยต่อสขุภำพหรอืผดิอนำมยัของประชำชนหรอืทีม่ลีกัษณะไม่ถกูต้องตำมคณุภำพหรอืมำตรฐำน

ที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนดตำมมำตรำ 6(6)

 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญำตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ�ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร”
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กฎกระทรวง

ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2522)

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 5	 มาตรา	 15	 มาตรา	 18	 มาตรา	 21	 และมาตรา	 22	 แห่ง 

พระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตน�าเข้าซึ่งอาหารเพื่อจ�าหน่าย	 ให้ยื่นค�าขอตามแบบ	 อ.	 6 

ท้ายกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ	อ.6

	 ข้อ	2		ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ	 1	 ต้องแนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้ 

จ�านวนสองชุด

	 	 (1)	 รายการอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความ 

จ�าเป็น	(ถ้ามี)

	 	 (2)	 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่น�าเข้า	 สถานที่เก็บอาหาร	 และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณ 

ใกล้เคียง

	 	 (3)	 แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหารที่ถูกต้องตามมาตราส่วนโดยแสดงรายการ 

ต่อไปนี้

	 	 	 (ก)	 บริเวณข้างเคียงของสถานที่เก็บอาหาร

	 	 	 (ข)	 การจัดแบ่งบริเวณของสถานที่เก็บอาหาร	 การถ่ายเทอากาศ	 พร้อมทั้งการจัดตั้ง 

อุปกรณ์ที่จะใช้ในการรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจ�าเป็น

	 ข้อ	3	 ใบอนุญาตน�าเข้าซึ่งอาหารเพื่อจ�าหน่าย	ให้ใช้แบบ	อ.7	ท้ายกฎกระทรวงนี้

	 ข้อ	4	 ผู้รับอนุญาตน�าเข้าซึ่งอาหารเพื่อจ�าหน่าย	ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ต้องรักษาความสะอาด	 จัดให้มีแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศเพียงพอ	 ตามความ 

จ�าเป็นภายในสถานที่เก็บอาหาร

	 	 (2)	 ต้องมีอุปกรณ์ในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารแต่ละชนิดให้คงสภาพตาม 

ความจ�าเป็น	และมีจ�านวนเพียงพอกับปริมาณของอาหารที่เก็บ

	 	 (3)	 ต้องแยกเก็บอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
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	 ข้อ	5	 ผู้รับอนุญาตน�าเข้าซึ่งอาหารเพื่อจ�าหน่ายผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต	 ให้ยื่นค�าขอ 

ตามแบบ	อ.8	ท้ายกฎทระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ	อ.8

	 	 การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตน�าเข้าซึ่งอาหารเพื่อจ�าหน่าย	 จะแสดงไว้ในรายการต่ออายุ 

ใบอนุญาตในใบอนุญาตเดิม	หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ก็ได้

	 ข้อ	6	 ผู้รับอนุญาตน�าเข้าซึ่งอาหารเพื่อจ�าหน่ายผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต	 ให้ยื่น 

ค�าขอตามแบบ	อ.9	ท้ายกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ	อ.9

	 	 การอนุญาตค�าขอใบแทนใบอนุญาต	 ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม 

แต่ให้ก�ากับค�าว่า	“ใบแทน”	ไว้ที่ด้านหน้าด้วย

	 ข้อ	7	 ผู ้รับอนุญาตน�าเข้าซึ่งอาหารเพื่อจ�าหน่ายผู้ใดประสงค์จะย้ายสถานที่น�าเข้าหรือสถานที่ 

เก็บอาหาร	ให้ยื่นค�าขอตามแบบ	อ.10	ท้ายกฎกระทรวงนี้	พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ	อ.10

	 	 การอนุญาตให้ย้ายสถานที่น�าเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร	 ให้ผู้อนุญาตแสดงการอนุญาตไว้ใน 

ใบอนุญาตหรือใบแทน

	 	 ในการขออนุญาตย้ายสถานที่น�าเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร	 ให้น�าความในข้อ	 2	 มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม

	 ข้อ	8	 การยื่นค�าขอตามกฎกระทรวงนี้	 ให้ยื่น	 ณ	 กองควบคุมอาหาร	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	 และส�าหรับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร	 ให้ยื่น	 ณ	 ส�านักงาน

สาธารณสุขแห่งจังหวัดนั้นๆ	ได้ด้วย

ให้ไว้	ณ	วันที่	17	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2522

บุญสม	มาร์ติน

(นายบุญสม	มาร์ติน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(96	ร.จ.	8	ตอนที่	193	(ฉบับพิเศษ)	ลงวันที่	22	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2522)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ	:		เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	คือ	เนื่องจากมาตรา	15	มาตรา	18	มาตรา	21	และ 

มาตรา	22	แห่งพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522	บัญญัติว่า	การขออนุญาตและการอนุญาตให้น�าเข้า 

ซึ่งอาหารเพื่อจ�าหน่าย	 การขอต่ออายุใบอนุญาต	 การขอใบแทนใบอนุญาต	 การขออนุญาตย้าย 

สถานที่น�าเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร	 ตลอดจนเงื่อนไขที่ผู้รับอนุญาตพึงปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวงจึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่	3	(พ.ศ.	2522)

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	5	และมาตรา	16	แห่งพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	1	 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาต
	 	 (1)	 ผลิตอาหารเฉพาะคราว	ให้ยื่นค�าขอตามแบบ	อ.11	ท้ายกฎกระทรวงนี้
	 	 (2)	 น�าเข้าซึ่งอาหารเฉพาะคราว	ให้ยื่นค�าขอตามแบบ	อ.12	ท้ายกฎกระทรวงนี้
	 ข้อ	2	 ใบอนุญาต
	 	 (1)	 ผลิตอาหารเฉพาะคราว	ให้ใช้แบบ	อ.13	ท้ายกฎกระทรวงนี้
	 	 (2)	 น�าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว	 ให้ใช้แบบ	 อ.14	 ท้าย 
กฎกระทรวงนี้
	 ข้อ	3	 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาต
	 	 (1)	 ผลิตอาหารหรือส่งออกซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างส�าหรับการขึ้นทะเบียนต�ารับอาหาร 
หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ	 ให้ยื่นค�าขอตามแบบ	 อ.15	 ท้ายกฎกระทรวงนี้	 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ 
ระบุไว้ในแบบ	อ.15
	 	 (2)	 น�าเข้าซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างส�าหรับการขึ้นทะเบียนต�ารับอาหาร	 หรือเพื่อพิจารณา 
ในการสั่งซื้อ	ให้ยื่นค�าขอตามแบบ	อ.16	ท้ายกฎกระทรวงนี้		พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ	อ.16
	 ข้อ	4	 การอนุญาตตามข้อ	3	ให้แสดงไว้ในแบบ	อ.15	หรือแบบ	อ.16	แล้วแต่กรณี
	 ข้อ	5	 การยื่นค�าขอตามกฎกระทรวงนี้	 ให้ยื่น	 ณ	 กองควบคุมอาหาร	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	 และส�าหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร	 ให้ยื่น	 ณ	 ส�านักงาน
สาธารณสุขแห่งจังหวัดนั้นๆ	ได้ด้วย

ให้ไว้	ณ	วันที่	17	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2522

บุญสม	มาร์ติน

(นายบุญสม	มาร์ติน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(96	ร.จ.12	ตอนที่	193	(ฉบับพิเศษ)	ลงวันที่	22	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2522)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ	:	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	คือ	 เนื่องจากมาตรา	16	แห่งพระราชบัญญัติอาหาร	

พ.ศ.	 2522	บัญญัติให้ผู้ที่ผลิตอาหารหรือน�าเข้าซึ่งอาหารเฉพาะคราวโดยได้รับใบอนุญาตเฉพาะ
คราวจากผู้อนุญาต	 และผลิตอาหาร	 หรือน�าเข้า	 หรือส่งออก	 ซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างส�าหรับ 
การขึ้นทะเบียนต�ารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อได้รับยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต 
ผลิตอาหารหรือใบอนุญาตน�าเข้าซึ่งอาหารเพื่อจ�าหน่ายตามมาตรา	 14	 หรือมาตรา	 15	 แห่ง 
พระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522	แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	ที่ก�าหนด
ในกฎกระทรวง	จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่	๓๐๐)	พ.ศ.	๒๕๔๙

เรื่อง	แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	๒๕๒๒

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข	(ฉบับที่	๒๕๘)	พ.ศ.	๒๕๔๕	เรื่อง	แต่งตั้งพนักงาน 
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ลงวันที่	 ๒๖	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 (ฉบับที่	 ๒๗๐)	 พ.ศ.	๒๕๔๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	ลงวันที่	๑๒	มิถุนายน	๒๕๔๖	และประกาศกระทรวงสาธารณสุข	
(ฉบับที่	 ๒๗๘)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.	๒๕๒๒	ลงวันที่	๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖

	 ข้อ	 ๑๑	 ให้ข้าราชการสังกัดกรมประมง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งต่อไปนี้ 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่	เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	เฉพาะสัตว์น�้า	สัตว์น�้าแปรรูป
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า

	 	 (๑)	 อธิบดีกรมประมง
	 	 (๒)	 รองอธิบดีกรมประมง
	 	 (๓)	 ผู้อ�านวยการส�านัก
	 	 (๔)	 ผู้อ�านวยการกอง
	 	 (๕)	 ผู้อ�านวยการสถาบัน
	 	 (๖)	 ผู้อ�านวยการศูนย์
	 	 (๗)	 ประมงจังหวัด
	 	 (๘)	 นักวิชาการประมง
	 	 (๙)	 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
	 	 (๑๐)	 นิติกร	ตั้งแต่ระดับ	๕	ขึ้นไป
	 	 (๑๑)	 เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง	ตั้งแต่ระดับ	๖	ขึ้นไป
	 	 (๑๒)	เจ้าพนักงานประมง	ตั้งแต่ระดับ	๔	ขึ้นไป

	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้	 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป[๑]

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๓	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙

อนุทิน	ชาญวีรกูล

(นายอนุทิน	ชาญวีรกูล)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ	ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่	264)	พ.ศ.	2545

เรื่อง	ก�าหนดอาหารที่ห้ามผลิต	น�าเข้า	หรือจ�าหน่าย

	 ด้วยปรากฏว่ามีผู้ป่วยจากการบริโภคเนื้อปลาปักเป้าที่มีสารพิษ	 Tetrodotoxin	 ซึ่งอาจเป็นอันตราย 

ถึงชีวิต

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 5	 และมาตรา	 6(8)	 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 2522 

อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซึ่งมาตรา	 29	

ประกอบกับมาตรา	35	มาตรา	48	และมาตรา	50	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�าได้

โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้

ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ให้ปลาปักเป้าทุกชนิดและอาหารที่มีเนื้อปลาปักเป้าเป็นส่วนผสม	 เป็นอาหารที่ห้ามผลิต 

น�าเข้า	หรือจ�าหน่าย

	 ข้อ	2	 ประกาศนี้	ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	19	ธันวาคม	พ.ศ.	2545

สุดารัตน์	เกยุราพันธุ์

(นางสุดารัตน์	เกยุราพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป	เล่ม	119	ตอนพิเศษ	128	ง.	ลงวันที่	25	ธันวาคม	พ.ศ.	2545)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่	98	(พ.ศ.	2529)

เรื่อง	มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 5	 และมาตรา	 6(3)	 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 2522 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับที่	 80	 (พ.ศ.	 2527)	 เรื่อง	 ก�าหนดมาตรฐาน 

อาหารที่มีสารปนเปื้อน	ลงวันที่	17	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2527

	 ข้อ	2	 ให้อาหารที่มีสารปนเปื้อนที่ผลิตเพื่อจ�าหน่าย	 น�าเข้าเพื่อจ�าหน่าย	 หรือที่จ�าหน่ายเป็นอาหาร 

ที่ก�าหนดมาตรฐาน

	 ข้อ	3	 สารปนเปื้อน	 หมายความว่า	 สารที่ปนเปื้อนกับอาหารซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตกรรมวิธี 

การผลิต	 โรงงานหรือสถานที่ผลิต	 การดูแลรักษา	 การบรรจุ	 การขนส่งหรือการเก็บรักษา	 หรือเกิดเนื่องจาก 

การปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม

	 ข้อ	4	 อาหารที่มีสารปนเปื ้อนต้องมีมาตรฐาน	 โดยตรวจพบสารปนเปื ้อนได้ไม่เกินข้อก�าหนด 

ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 โลหะ

	 	 	 (ก)	 ดีบุก	 250	มิลลิกรัม	 ต่ออาหาร	1	กิโลกรัม

	 	 	 (ข)	 สังกะสี	 100	มิลลิกรัม	 ต่ออาหาร	1	กิโลกรัม

	 	 	 (ค)	ทองแดง	 20	มิลลิกรัม	 ต่ออาหาร	1	กิโลกรัม

	 	 	 (ง)	 ตะกั่ว	 1	มิลลิกรัม	 ต่ออาหาร	 1	 กิโลกรัม	 เว้นแต่อาหารที่มีสารตะกั่ว 

ปนเปื้อนตามธรรมชาติในปริมาณสูง	ให้มีได้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 	 	 (จ)	 สารหนู	 2	มิลลิกรัม	 ต่ออาหาร	1	กิโลกรัม

	 	 	 (ฉ)	 ปรอท	 0.5	มิลลิกรัม	 ต่ออาหาร	1	กิโลกรัม	ส�าหรับอาหารทะเล	และไม่เกิน	

0.02	มิลลิกรัม	ต่ออาหาร	1	กิโลกรัม	ส�าหรับอาหารอื่น

	 	 (2)	 อฟาทอกซิน	20	ไมโครกรัม	ต่ออาหาร	1	กิโลกรัม

	 	 (3)	 สารปนเปื้อนอื่น	 ตามที่ได้รับความห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา



รวมกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	การส่งออกสัตว์น�้า96

	 ข้อ	5	 ประกาศฉบับนี้	มิให้ใช้บังคับแก่อาหารที่ผลิตเพื่อจ�าหน่าย	น�าเข้าเพื่อจ�าหน่าย	หรือที่จ�าหน่าย	

ที่ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก�าหนดให้เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ	 หรืออาหารที่ก�าหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐาน	 และในประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดปริมาณของสารปนเปื้อนไว้โดยเฉพาะหรือก�าหนดไว้ 

เป็นอย่างอื่นแล้ว

	 ประกาศฉบับนี้	ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	21	มกราคม	พ.ศ.	2529

มารุต	บุนนาค

(นายมารุต	บุนนาค)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ	เล่มที่	103	ตอนที่	23	ลงวันที่	16	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2529)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่	268)	พ.ศ.	2546

เรื่อง	มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด

	 ด้วยปรากฏว่ามีการใช้เคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปหรือยาส�าเร็จรูปบางชนิดในวงจร 
การผลิตอาหาร	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรฐาน 
ของอาหารที่มีการปนเปื้อนสารดังกล่าว

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	5	และมาตรา	6(3)	และ	(9)	แห่งพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522	
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา	 29	
ประกอบกับมาตรา	35	มาตรา	48	และมาตรา	50	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�าได้
โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 (ฉบับที่	 250)	 พ.ศ.	 2545	 เรื่อง	 มาตรฐานกุ้งและ 
กุ้งแปรรูป	ลงวันที่	7	มีนาคม	พ.ศ.	2545

	 ข้อ	2	 ให้อาหารทุกชนิดมีมาตรฐานโดยตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 คลอแรมเฟนิคอลและเกลือของสารนี้	(Chioramphenicol	and	its	salts)
	 (2)	 ไนโทรฟิวราโซนและเกลือของสารนี้	(Nitrofurazone	and	its	salts)
	 (3)	 ไนโทรฟิวแรนโทอินและเกลือของสารนี้	(Nitrofurantoin	and	its	salts)
	 (4)	 ฟิวราโซลิโดนและเกลือของสารนี้	(Furazolidone	and	its	salts)
	 (5)	 ฟิวแรลทาโดนและเกลือของสารนี้	(Furaltadone	and	its	salts)

	 สารเคมีตาม	(1)	(2)	(3)	(4)	และ	(5)	ให้รวมถึงสารในกระบวนการสร้างและสลาย	(metabolites)	
ของสารดังกล่าวด้วย

	 ข้อ	3	 การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีตามข้อ	 2	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และ 
วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ	 โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการอาหาร

	 ข้อ	4	 ประกาศนี้	ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	21	เมษายน	พ.ศ.	2546

สุดารัตน์	เกยุราพันธุ์

(นางสุดารัตน์	เกยุราพันธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(ราชกิจจานุเบกษา	ฉบับประกาศทั่วไป	เล่ม	120	ตอนพิเศษ	47	ง.	ลงวันที่	23	เมษายน	พ.ศ.	2546)
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ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง	หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการตรวจวิเคราะห์

การปนเปื้อนสารเคมีบางชนิดในอาหาร

	 เพื่อให้การด�าเนินการตรวจวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	(ฉบับที่	๒๖๘)	พ.ศ.	๒๕๔๖	

เรื่อง	มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด	ลงวันที่	๒๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๖	และ	(ฉบับที่	๒๖๙) 

พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 เรื่อง	 มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์	 ลงวันที่	 ๒๑	 เมษายน 

พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 เป็นไปในแนวทางเดียวกันเกิดประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเท่าเทียมกัน	 และ 

สอดคล้องกับระบบสากล

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร	 จึงประกาศ 

หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ	ดังนี้

	 การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีบางชนิดในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น 

จะต้องใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถในการตรวจพบปริมาณสารปนเปื้อนได้ 

อย่างน้อยต�่าถึงระดับที่ก�าหนดในตารางนี้	 และอาหารที่จัดได้ว่าได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ดังกล่าวนั้นจะต้องพบปริมาณสารปนเปื้อนน้อยกว่าปริมาณที่ก�าหนดในตารางนี้ด้วย

ชนิดสารเคมี
ปริมาณสารเคมี

(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)

๑.	คลอแรมเฟนิคอล	(Chloramphenical)	และเกลือของสาร

				และสารในกระบวนการสร้างและสลาย
๐.๓
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ชนิดสารเคมี
ปริมาณสารเคมี

(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)

๒.	สารในกระบวนการสร้างและสลายของกลุ่มไนโทรฟิวแรนส์	
				(Nitrofurans	metabolites)	ได้แก่

			(๑)		3-อะมิโน-2-ออกซาโซลิดิโนน	(3-Amino-2-oxazolidinone	;
									AOZ)	สารในกระบวนการสร้างและสลายของฟิวราโซลิโดน
									(Furazolidone)

๐.๓			(๒)		5	เมทิลมอโฟลิโน	3	อะมิโน	2	ออกซาโซลิดิโนน
									(5-Methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone	;
									AMOZ)	สารในกระบวนการสร้างและสลายของฟิวแรลทาโดน
									(Furaltadone)

			(๓)		อะมิโนไฮแดนโทอิน	(Aminohydantoin	;	AHD)
									สารในกระบวนการสร้างและสลายของไนโทรฟิวแรนโทอิน
									(Nitrofurantoin)

๑.๐
			(๔)		เซมิคาร์บาไซด์	(Semicarbazide	;	SEM)
									สารในกระบวนการสร้างและสลายของไนโทรฟิวราโซน
									(Nitrofurazone)

๓.	เบต้าอะโกนิสต์	(β-Agonist)	และเกลือของสาร	และ
				สารในกระบวนการสร้างและสลาย

๑.๐

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๖

ศุภชัย	คุณารัตนพฤกษ์

(นายศุภชัย	คุณารัตนพฤกษ์)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

(ราชกิจจานุเบกษา	ฉบับประกาศทั่วไป	เล่ม	๒๐	ตอนพิเศษ	๕๐	ง	ลงวันที่	๓๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๖)



รวมกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	การส่งออกสัตว์น�้า100

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่	303)	พ.ศ.	2550

เรื่อง	อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง	อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	5	และมาตรา	6(3)	และ	(9)	แห่งพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการอาหาร	ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 (ฉบับที่	 231)	 พ.ศ.	 2544	 เรื่อง	 อาหารที่มียาสัตว์ 
ตกค้าง	ลงวันที่	30	กรกฎาคม	พ.ศ.	2544

	 ข้อ	2	 ให้อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง	เป็นอาหารที่ก�าหนดมาตรฐาน

	 ข้อ	3	 ในประกาศนี้

	 ยาสัตว์	 หมายความว่า	 สารใดๆ	 ที่ให้แก่สัตว์ที่ใช้เป็นอาหารส�าหรับมนุษย์	 เช่น	 สัตว์ที่ให้เนื้อ 
หรือนม	สัตว์ปีก	สัตว์น�้า	และผึ้ง	เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษา	ป้องกัน	หรือวินิจฉัยโรค	หรือเพื่อวัตถุประสงค์
ในการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตว์นั้น

	 ยาสัตว์ตกค้าง	หมายความว่า	ยาสัตว์ที่เป็นสารประกอบตั้งต้น	(Parent	drugs)	สารในกระบวนการ
สร้างและสลายของยาสัตว์	 (Metaboilites)	 และสารอื่นที่ปนมากับยาสัตว์	 (Associated	 impurities)	 ที่ 
ตกค้างในเนื้อเยื่อ	อวัยวะหรือผลิตผลของสัตว์ที่บริโภคได้

	 อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง	 หมายความว่า	 ส่วนของเนื้อเยื่อ	 อวัยวะหรือผลิตผลของสัตว์ที่บริโภคได้ 
ซึ่งพบยาสัตว์ตกค้าง

	 ข้อ	4	 อาหารที่มียาสัตว์ตกค้างมีมาตรฐาน	โดยตรวจพบยาสัตว์ตกค้างสูงสุด	(Maximum	Residue	
Limit,	MRL)	ได้ไม่เกินปริมาณที่ก�าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

	 ข้อ	5	 วิธีการวิเคราะห์	ให้เป็นไปตามที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก�าหนด

	 ข้อ	6	 ประกาศนี้	ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	10	สิงหาคม	พ.ศ.	2550

มรกต	กรเกษม

(นายมรกต	กรเกษม)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ	ปฏิบัติราชการการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา	ฉบับประกาศและงานทั่วไป	เล่ม	124	ตอนพิเศษ	108	ง	ลงวันที่	4	กันยายน	พ.ศ.	2550)
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บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข	(ฉบับที่	303)	พ.ศ.	2550

เรื่อง	อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง

อันดับ ชนิดของยาสัตว์ตกค้าง ชนิดของสัตว์

ชนิดของ
เนื้อเยื่อ อวัยวะ 
หรือผลิตผล

ของสัตว์

ปริมาณตกค้างสูงสุด
(Maximum Residue Limit. MRL)
(ไมโครกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัม
ของเนื่อเยื่อ อวัยวะ หรือผลิตผล
ของสัตว์หรือต่อ 1 ลิตรของน�้านม

1 คลอร์เททระไซคลิน/ออกซิเททระ

ไซคลีน/เททระไซคลีน

(Chlortetracycline	Oxytetracycline/

Tetracycline)	ในรูปของคลอร์เททระ

ไซคลีน/ออกซิเททระไซคลีน/เททระ

ไซคลีน	อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ

ผลรวมของยาทั้ง	3	ชนิด

(Chlortetracycline/Oxytetracycline/

Tetracycline,	singly	or	in	combination

ปลา2 กล้ามเนื้อ 200

กุ้งกุลาด�า3 กล้ามเนื้อ 200

โค ไต 1,200

โค น�้านม 100

สุกร กล้ามเนื้อ 200

สุกร ตับ 600

สุกร ไต 1,200

แกะ กล้ามเนื้อ 200

แกะ ตับ 600

12 เดลทาเมทริน

(Deltamethrin)

ปลาแซลมอน กล้ามเนื้อ 30

โค ตับ 50

29 ฟลูเมควิน

(Flumequine)

ปลาเทราท์ กล้ามเนื้อ 500

โค ตับ 500

โค ไต 3,000

โค ไขมัน 1,000

สุกร กล้ามเนื้อ 500

ค�าอธิบาย

	 สัตว์ปีก1	 หมายถึง	 สัตว์เลี้ยงประเภทนกหรือนกพิราบ	 ซึ่งรวมถึง	 ไก่	 ไก่งวง	 เป็ดห่าน	 ไก่ต๊อก 

(guineafowls)

	 ปลา2		ให้ใช้ได้เฉพาะออกซิเททระไซคลีน

	 กุ้งกุลาด�า3		ให้ใช้ได้เฉพาะออกซิเททระไซคลีน

	 ไก่4		ให้ใช้ได้เฉพาะโพรเคน	เบนซิลเพนิซิลิน



รวมกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	การส่งออกสัตว์น�้า102

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่	304)	พ.ศ.	2550

เรื่อง	การห้ามผลิต	น�าเข้า	หรือจ�าหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหาร

ในภาชนะบรรจุอาหาร

	 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดมาตรการควบคุมการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะ 

บรรจุอาหาร	เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	5	และมาตรา	6(7)	และ	(8)	แห่งพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการอาหารออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 การบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุอาหาร	 ส�าหรับอาหารที่ผลิตเพื่อ 

จ�าหน่าย	 น�าเข้าเพื่อจ�าหน่าย	 หรือที่จ�าหน่าย	 ให้กระท�าได้เฉพาะกรณีที่สิ่งอื่น	 หรือวัตถุอื่นนั้นมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร	 หรือเพื่อเป็น	 เครื่องปรุงหรือประกอบอาหาร	 หรือใช้เป็นอุปกรณ์ 

ในการบริโภคหรือเตรียมอาหาร

	 ข้อ	2	 ให้อาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่น	 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดในข้อ	 1	 เป็นอาหารที่ 

ห้ามผลิต	น�าเข้า	หรือจ�าหน่าย

	 ข้อ	3	 ประกาศนี้	ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	30	สิงหาคม	พ.ศ.	2550

มรกต	กรเกษม

(นายมรกต	กรเกษม)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ	ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก
และการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร

ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
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5. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

มีมาตราส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 มาตรา 4  “ในพระรำชบัญญัตินี้

 “ส่งออก” หมำยควำมว่ำ น�ำหรือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ

 “น�ำเข้ำ” หมำยควำมว่ำ น�ำหรือส่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ”

 มาตรา 5  “ในกรณีที่จ�ำเป็นหรือสมควรเพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ สำธำรณประโยชน์กำร 

สำธำรณสุข ควำมมั่นคงของประเทศ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเพื่อประโยชน์ 

อื่นใดของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มีอ�ำนำจประกำศใน 

รำชกิจจำนุเบกษำในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อนี้

  (1) ก�ำหนดสินค้ำใดให้เป็นสินค้ำที่ต้องห้ำมในกำรส่งออกหรือในกำรน�ำเข้ำ

  (2) ก�ำหนดสินค้ำใดให้เป็นสินค้ำที่ต้องขออนุญำตในกำรส่งออกหรือในกำรน�ำเข้ำ

  (3) ก�ำหนดประเภท ชนิด คุณภำพ มำตรฐำน จ�ำนวน ปริมำตร ขนำด น�้ำหนัก รำคำ ชื่อที่ใช้ 

ในทำงกำรค้ำ ตรำ เครื่องหมำยกำรค้ำ ถิ่นก�ำเนิด ส�ำหรับสินค้ำที่ส่งออกหรือน�ำเข้ำ ตลอดจนก�ำหนดประเทศที่

ส่งไปหรือประเทศที่ส่งมำซึ่งสินค้ำดังกล่ำว

  (4) ก�ำหนดประเภทและชนิดของสินค้ำที่จะต้องเสียค่ำธรรมเนียมพิเศษในกำรส่งออกหรือ 

ในกำรน�ำเข้ำ

  (5) ก�ำหนดให้สนิค้ำใดทีส่่งอกหรอืน�ำเข้ำเป็นสนิค้ำทีต้่องมหีนงัสอืรบัรองถิน่ก�ำเนดิสนิค้ำหนงัสอื

รับรองคุณภำพสินค้ำ หรือหนังสือรับรองอื่นใดตำมควำมตกลงหรือประเพณีทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

  (6) ก�ำหนดมำตรกำรอื่นใดหรือเพื่อประโยชน์ในกำรจัดระเบียบในกำรส่งออกหรือกำรน�ำเข้ำ 

ตำมพระรำชบัญญัตินี้

  กำรแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกำศตำมมำตรำนี้ ให้น�ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับโดย 

อนุโลม”
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ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร

(ฉบับที่	43)

พ.ศ.	2530

	 เพื่อให้การส่งกุ้ง	 ปลาหมึก	 แช่เย็นหรือแช่แข็ง	 และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกุ้งผสมเกินกว่าร้อยละ	 10 

โดยน�้าหนัก	 ออกไปยังสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับเงื่อนไข 

ที่ประเทศผู้น�าเข้าก�าหนด	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 5	 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ 

การน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรซึง่สนิค้า	พ.ศ.	2522	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์โดยอนมุตัขิองคณะรฐัมนตรี	

ออกประกาศไว้ดังนี้

	 ข้อ	1	 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า	 “ประกาศกระทรวงพาณิชย์	 ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอก 

ราชอาณาจักร	(ฉบับที่	43)	พ.ศ.	2530”

	 ข้อ	2	 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิก

	 	 3.1	 ประกาศกระทรวงพาณิชย์	 เรื่องก�าหนดมาตรการจัดระเบียบในการส่งสินค้าออกไป 

นอกราชอาณาจักร	ฉบับที่	7	(พ.ศ.	2523)	ลงวันที่	7	เมษายน	2523

	 	 3.2	 ประกาศกระทรวงพาณิชย์	 เรื่องการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร	 ฉบับที่	 5 

(พ.ศ.	2523)	ลงวันที่	7	เมษายน	2523

	 ข้อ	4	 ให้สินค้ากุ้ง	ปลาหมึก	แช่เย็นหรือแช่แข็ง	และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกุ้งผสมเกินกว่าร้อยละ	10	

โดยน�้าหนัก	 ที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป	 เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์

หนังสือรับรองสุขลักษณะ	 หรือหนังสือรับรองอื่นๆ	 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กระทรวงพาณิชย์ 

จะก�าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศผู้น�าเข้า	ไปแสดงต่อพนักงานศุลกากรในการส่งออก

	 ข้อ	5	 การส่งกุ้ง	 ปลาหมึก	 แช่เย็นหรือแช่แข็งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป	 ผู้ส่งออก

ต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้ค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าและอาหารแช่เยือกแข็งไทย

	 ข้อ	6	 ความในข้อ	4	และข้อ	5	มิให้ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้

	 	 6.1	 ในกรณีได้ผ่านพิธีการยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้องและเสียภาษีอากรที่พึงเสียหรือว่าจะ 

จัดระดับไว้ส�าหรับสินค้าดังกล่าวก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
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	 	 6.2	 การน�าออกไปพร้อมตนเองเพื่อใช้เฉพาะตัวในปริมาณที่สมควร

	 	 6.3	 การน�าออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะที่บรรทุกออกไปเท่าที่จ�าเป็น

	 	 6.4	 การส่งออกหรือน�าออกไปเพื่อเป็นตัวอย่างเท่าที่จ�าเป็น

	 ข้อ	7	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามประกาศฉบับนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	29	กันยายน	2530

มนตรี	พงษ์พานิช

(นายมนตรี	พงษ์พานิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ระเบียบกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยหนังสือรับรองที่ต้องแสดงต่อพนักงานศุลกากรในการ

ส่งอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ออกไปนอกราชอาณาจักร

พ.ศ.	2531

	 ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์	 ว่าด้วยหนังสือรับรองที่ต้องแสดงต่อพนักงานศุลกากรในการส่ง 

อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ออกไปนอกราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2530	 ลงวันที่	 29	 กันยายน	 2530	 ก�าหนด 

หนังสือรับรองที่ต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรส�าหรับการส่งกุ้ง	 ปลาหมึก	 แช่เย็นหรือแช่แข็ง	 และผลิตภัณฑ์

อาหารที่มีกุ้งผสมเกินกว่าร้อยละ	 10	 ต่อน�้าหนักออกไปยังสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปไว้เพื่อให้เป็นไป 

ตามความในข้อ	4.	ของประกาศกระทรวงพาณิชย์	ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร	(ฉบับที่	43)	

พ.ศ.	2530	นั้น

	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงพาณิชย์	 ว่าด้วยหนังสือรับรองที่ต้องแสดง 

ต่อพนักงานศุลกากรในการส่งอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ออกไปนอกราชอาณาจักรเสียใหม่	 เพื่อให้เหมาะสม

สอดคล้องกับภาวะการส่งออกในปัจจุบัน	กระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้	ดังนี้

	 ข้อ	1.	ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์	 ว่าด้วยหนังสือรับรองที่ต้องแสดงต่อพนักงาน

ศุลกากรในการส่งอาหารทะเล	และผลิตภัณฑ์ออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2531”

	 ข้อ	2.	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	3.	 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงพาณิชย์	 ว่าด้วยหนังสือรับรองที่ต้องแสดงต่อพนักงานศุลกากร 

ในการส่งอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2530

	 ข้อ	4.	การส่งกุ้งและปลาหมึกแช่เย็นออกไปยังสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป	 ให้ได้รับการยกเว้น 

ไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์	 หนังสือรับรองสุขลักษณะหรือหนังสือรับรองอื่นใดในท�านอง 

เช่นว่านั้นต่อเจ้าพนักงานศุลกากร

	 ข้อ	5.	การส่งกุ ้งและปลาหมึกแช่แข็งออกไปยังประชาคมยุโรป	 ยกเว้นประเทศอิตาลีและกลุ ่ม 

ประเทศเบเนลักซ์	ให้เป็นไปตามที่กล่าวต่อไปนี้

	 	 5.1	 แสดง

	 	 	 (1)	 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์จากกรมประมง	 หรือ	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

(Certificate	of	Analysis	หรือ	Analysis	and	Health	Certificate)	และ

	 	 	 (2)	 หนังสือรับรองสุขลักษณะจากกรมประมง	(Sanitary	Certificate)
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	 	 5.2	 ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่กรมประมงได้ให้ความเห็นชอบและมีรายชื่อ 

อยู่ในบัญชีที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งต่อกรมศุลกากรแล้วให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองตาม 

ข้อ	5.1	(2)

	 ข้อ	6.	การส่งกุ้งและปลาหมึกแช่แข็งออกไปยังประเทศอิตาลีให้แสดงหนังสือรับรองตามข้อ	 5.1 

และต้องแสดงหนังสือรับรองเรื่องสารปรอท	 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 (Mercury	 Certificate)	 ด้วย 

เว้นแต่กุ ้งหรือปลาหมึกที่ท�าให้สุกแล้วให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองเรื่องสารปรอทจาก 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 ข้อ	7.	การส่งกุ ้ง	 ปลาหมึกแช่แข็ง	 และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกุ ้งผสมเกินกว่าร้อยละ	 10	 โดย 

น�้าหนัก	ออกไปยังกลุ่มประเทศเบเนลักซ์	ให้เป็นไปตามที่กล่าวต่อไปนี้

	 	 7.1	 การส่งปลาหมึกแช่แข็ง	ให้เป็นไปตามข้อ	5.1	และข้อ	5.2

	 	 7.2	 การส่งกุ้งแช่แข็ง	 และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกุ ้งผสมเกินกว่าร้อยละ	 10	 โดยน�้าหนัก 

ยกเว้นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อแล้ว	 ให้แสดงหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์จากกรมประมง 

(Health	Certificate)

	 ข้อ	8.	การส่งกุ้งและปลาหมึกแช่แข็งออกไปยังสหรัฐอเมริกาให้แสดงหนังสือรับรองตามข้อ	 5.1 

เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่กรมประมงได้ให้ความเห็นชอบ	 และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีที่ 

กระทรวงพาณิชย์แจ้งต่อกรมศุลกากรแล้วให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองตามข้อ	5.1

	 ข้อ	9.	 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	19	กุมภาพันธ์	2531

มนตรี	พงษ์พานิช

(นายมนตรี	พงษ์พานิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร

(ฉบับที่	41)	พ.ศ.	2530

	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล	 เพื่อทดแทนการผลิตตามธรรมชาติที่มีแนวโน้มลดลง 

และคุ้มครองเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลให้สามารถรับซื้อลูกกุ้งได้ในราคาที่เหมาะสม	 อาศัยอ�านาจตามความ 

ในมาตรา	 5(2)	 และ	 (6)	 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 

พ.ศ.	2522	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	โดยอนุมัติของคณะรัฐนมตรีออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ประกาศฉบบันีเ้รยีกว่า	“ประกาศกระทรวงพาณชิย์	ว่าด้วยการส่งสนิค้าออกไปนอกราชอาณาจกัร	

(ฉบับที่	41)	พ.ศ.	2490

	 ข้อ	2	 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้กุ้งกุลาด�ามีชีวิต	 ที่มีขนาดความยาวตั้งแต	่ 7.5	 นิ้ว	 หรือน�้าหนัก	 70	 กรัม	 ขึ้นไปรวมถึง 

ลูกกุ้งที่จะเกิดจากพ่อแม่พันธุ์กุ้งขนาดดังกล่าว	เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

	 ข้อ	4	 จะอนุญาตให้ส่งสินค้าตามข้อ	 3	 ออกไปนอกราชอาณาจักรได้เฉพาะกรณีที่น�าออกไปเพื่อ 

เป็นตัวอย่าง	 เพื่อวิเคราะห์หรือเพื่อการศึกษาเท่าที่จ�าเป็น	 โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมง 

ไปแสดงต่อกระทรวงพาณิชย์ในการขออนุญาตส่งออกด้วย

	 ข้อ	5	 การส่งกุ้งกุลาด�ามีชีวิตที่มีขนาดหรือน�้าหนักนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ	3	ออกไปนอกราชอาณาจักร	

ผู้ส่งออกจะต้องแสดงหนังสือรับรองเกี่ยวกับขนาดหรือน�้าหนักของกรมประมงต่อเจ้าพนักงานศุลกากร

	 ข้อ	6	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	รักษาการตามประกาศฉบับนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2530

มนตรี		พงษ์พานิช

(นายมนตรี	พงษ์พานิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองการส่งกุ้งกุลาด�ามีชีวิต

ออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2547

	 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว ่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร	 (ฉบับที่	 41) 

พ.ศ.	 2530	 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง 

สินค้า	 พ.ศ.	 2522	 ได้ก�าหนดให้การส่งกุ้งกุลาด�ามีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักรในบางกรณีต้องมีหนังสือ 

รับรองจากกรมประมงส�าหรับใช้ประกอบการด�าเนินการส่งออกด้วย	โดยหลักเกณฑ์	วิธีการ	และขั้นตอนในการ

ออกหนังสือรับรองเพื่อการดังกล่าวได้ก�าหนดไว้ในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการส่งกุ้งกุลาด�ามีชีวิตออกไป 

นอกราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2538	 ซึ่งกรมประมงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้อง 

กับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 32	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	

2534	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ.	 2545	 กรมประมงจึงออกระเบียบก�าหนดวิธีปฏิบัติราชการในการยื่นขอและการออกหนังสือรับรอง 

การส่งกุ้งกุลาด�ามีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักรไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองการส่ง 

กุ้งกุลาด�ามีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2547”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการส่งกุ ้งกุลาด�ามีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ.	2538

	 ข้อ	4	 ในระเบียบนี้

	 	 (1)	 หนังสือรับรอง	 หมายความว่า	 หนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาด�าเพื่อการศึกษาวิจัย 

หรือหนังสือรับรองขนาดหรือน�้าหนักกุ้งกุลาด�า	แล้วแต่กรณี

	 	 (2)	 หนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาด�าเพื่อการศึกษาวิจัย	 หมายความว่า	 หนังสือรับรอง 

ซึ่งกรมประมงออกให้ผู้ยื่นค�าขอเพื่อรับรองว่า	กุ้งกุลาด�ามีชีวิตที่มีขนาดความยาวตั้งแต่	 7.5	นิ้ว	หรือน�้าหนัก 

70	 กรัมขึ้นไป	 รวมทั้งลูกกุ้งที่จะเกิดจากพ่อแม่พันธุ์ดังกล่าว	 ของผู้ยื่นค�าขอนั้นเป็นการส่งออกไปนอก 

ราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่าง	 เพื่อวิเคราะห์	 หรือเพื่อการศึกษา	 ทั้งนี้	 ส�าหรับให้ผู้ยื่นค�าขอน�าไปแสดงต่อ 

กระทรวงพาณิชย์ในการขออนุญาตส่งออกกุ้งกุลาด�านั้น
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	 	 (3)	 หนังสือรับรองขนาดหรือน�้าหนักกุ้งกุลาด�า	 หมายความว่า	 หนังสือรับรองซึ่งกรมประมง

ออกให้แก่ผู้ยื่นค�าขอเพื่อรับรองว่า	 กุ้งกุลาด�ามีชีวิตของผู้ยื่นค�าขอมีขนาดความยาวต�่ากว่า	 7.5	 นิ้ว	 หรือ 

น�้าหนักต�่ากว่า	 70	 กรัม	 หรือเป็นลูกกุ้งที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ดังกล่าวส�าหรับน�าไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากร 

ในการส่งออกกุ้งกุลาด�านั้น

	 	 (4)	 ผู้ยื่นค�าขอ	หมายความว่า	ผู้ยื่นค�าขอหนังสือรับรองส่งออกกุ้งกุลาด�าเพื่อการศึกษาวิจัย	

หรือผู้ยื่นค�าขอหนังสือรับรองขนาดหรือน�้าหนักกุ้งกุลาด�า	แล้วแต่กรณี

	 ข้อ	5	 ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้	 และให้มีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้	ค�าวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด

หมวด 1

การขอหนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาด�าเพื่อการศึกษาวิจัย

 ข้อ	6	 ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาด�าเพื่อการศึกษาวิจัย	 ให้ยื่นค�าขอซึ่งกรอก 

ข้อความครบถ้วนแล้วต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 ณ	 ส่วนอนุญาตและจัดการประมง	 ส�านักบริหารจัดการด้านการ

ประมง	พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน	ดังนี้

	 	 (1)	 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา	 ให้แนบส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 	 (2)	 ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล	ให้แนบ

	 	 	 (2.1)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการเป็นนิติบุคคล

	 	 	 (2.2)	 ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัว 

เจ้าหน้าที่ของรัฐของกรรมการผู้จัดการ	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น

	 	 (3)	 ในกรณีที่มอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นค�าขอแทน	ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย

	 	 	 (3.1)	 หนังสือมอบอ�านาจ

	 	 	 (3.2)	 ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัว 

เจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอ�านาจ

	 	 (4)	 รายละเอียดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์กุ้งกุลาด�าที่จะส่งออกนั้น

	 ข้อ	7	 เมื่อได้รับค�าขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับค�าขอและตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานนั้น

	 หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน	 ก็ให้คืนค�าขอและเอกสารหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่น 

ค�าขอทราบภายใน	1	วันท�าการ	เพื่อท�าการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
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	 แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน	 ให้ออกใบนัดหมายแก่ผู้ยื่นค�าขอให้มารับหนังสือ 

รับรองภายใน	 2	 วันท�าการ	 นับแต่วันออกใบนัดหมาย	 พร้อมทั้งด�าเนินการเสนออธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่ง 

อธิบดีกรมประมงมอบหมาย	 เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาด�าเพื่อการศึกษาวิจัยให้แก่ 

ผู้ยื่นค�าขอนั้นต่อไป

	 ในกรณีที่อธิบดีกรมประมง	 หรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายได้พิจารณาแล้วไม่รับรองตามค�าขอ	

ให้แจ้งผู้ยื่นค�าขอทราบภายในก�าหนดเวลาตามใบนัดหมายนั้น

หมวด 2

การขอหนังสือรับรองขนาดหรือน�้าหนักกุ้งกุลาด�า

	 ข้อ	8	 ผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองขนาดหรือน�้าหนักกุ้งกุลาด�า	 ให้ยื่นค�าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในท้องที่	ณ	สถานที่ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ส่วนอนุญาตและจัดการประมง	ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	หรือ

	 	 (2)	 ด่านตรวจสัตว์น�้า	ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่	หรือ

	 	 (3)	 ส�านักงานประมงจังหวัด	ส�าหรับในจังหวัดที่ไม่มีด่านตรวจสัตว์น�้า

	 ข้อ	9	 ค�าขอตามข้อ	 8	 ให้ยื่นก่อนการส่งออกไม่น้อยกว่า	 2	 วันท�าการ	 โดยให้กรอกข้อความใน 

ค�าขอให้ครบถ้วน	พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานประกอบค�าขอดังต่อไปนี้ด้วย

	 	 (1)	 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา	 ให้แนบส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 	 (2)	 ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล	ให้แนบ

	 	 	 (2.1)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการเป็นนิติบุคคล

	 	 	 (2.2)	 ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัว 

เจ้าหน้าที่ของรัฐของกรรมการผู้จัดการ	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น

	 	 (3)	 ในกรณีที่มอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นค�าขอแทน	ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย

	 	 	 (3.1)	 หนังสือมอบอ�านาจ

	 	 	 (3.2)	 ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัว 

เจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอ�านาจ

	 	 (4)	 ส�าเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในการประมง	การค้าสินค้าสัตว์น�้า	ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	

หรืออุตสาหกรรมสัตว์น�้า	(อนุญาต	6)
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	 	 (5)	 ส�าเนาหนังสือรับรองขนาดหรือน�้าหนักกุ้งกุลาด�าฉบับก่อน	 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

ประทับตราลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดและน�้าหนักเพื่อส่งออกแล้ว	 เว้นแต่เป็นกรณี 

ที่ยื่นค�าขอครั้งแรก

	 	 (6)	 หลักฐานใบก�ากับสินค้า	(Invoice)	หรือใบสั่งสินค้า	(Order)

	 ในกรณีที่ผู้ยื่นค�าขอได้เคยยื่นค�าขอไว้ในครั้งก่อนๆ	 และมีเอกสารหลักฐานอย่างใดที่ได้ยื่นไว้นั้น 

ยงัใช้อ้างองิเป็นเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบค�าขอได้ต่อไป	พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ะผ่อนผนัให้ไม่ต้องแนบเอกสาร

หลักฐานนั้นประกอบค�าขออีกก็ได้

 ข้อ	10	 เมื่อได้รับค�าขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับค�าขอและตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานนั้น

	 หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนค�าขอและเอกสารหลักฐาน 

และแจ้งผู้ยื่นค�าขอทราบภายใน	1	วันท�าการ	เพื่อท�าการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

	 แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบนัดหมายแก่ผู้ยื่นค�าขอ 

ให้มารับหนังสือรับรองภายใน	 2	 วันท�าการ	 นับแต่วันออกใบนัดหมาย	 พร้อมทั้งด�าเนินการเสนออธิบดี 

กรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย	 แล้วแต่กรณี	 เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองหรือน�้าหนัก 

กุ้งกุลาด�าให้แก่ผู้ยื่นค�าขอนั้นต่อไป

	 ในกรณีที่อธิบดีกรมประมง	 หรือผู ้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย	 แล้วแต่กรณีได้พิจารณาแล้ว 

ไม่รับรองตามค�าขอ	ก็ให้แจ้งผู้ยื่นค�าขอทราบภายในก�าหนดเวลาตามใบนัดหมายนั้น

หมวด 3

การใช้หนังสือรับรอง

	 ข้อ	11	ให้ผู ้ที่จะส่งกุ ้งกุลาด�าตามหนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาด�าเพื่อการศึกษาวิจัยออกไป 

นอกราชอาณาจักร	ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 น�าหนังสือรับรองการส่งกุ ้งกุลาด�าเพื่อการศึกษาวิจัยไปแสดงต่อกระทรวงพาณิชย์	

เพื่ออนุญาตส่งกุ ้งกุลาด�ามีชีวิตนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ 

การน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า	พ.ศ.	2522

	 	 (2)	 น�ากุ้งกุลาด�าที่ต้องการจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�า 

ด่านตรวจสัตว์น�้าที่จะส่งออกนั้น	 ท�าการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดและน�้าหนักเพื่อประทับตราและ 

ลงนามรับรองการตรวจสอบในหนังสือรับรองนั้น

	 	 (3)	 น�าหนังสือรับรองที่ได้ลงนามแล้วนั้นไปประกอบหนังสืออนุญาตให้ส่งออกของกระทรวง

พาณิชย์	ในการแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรเพื่อท�าการส่งออกต่อไป
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	 ข้อ	12	ให้ผูท้ีจ่ะส่งกุง้กลุาด�าตามหนงัสอืรบัรองขนาดและน�า้หนกักุง้กลุาด�าออกไปนอกราชอาณาจกัร	

ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 น�ากุ้งกุลาด�าที่ต้องการจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�า 

ด่านตรวจสัตว์น�้าที่จะส่งออกนั้น	 ท�าการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดและน�้าหนักเพื่อประทับตราและ 

ลงนามรับรองการตรวจสอบในหนังสือรับรองนั้น

	 	 (2)	 น�าหนังสือรับรองที่ได้ลงนามรับรองแล้วนั้นไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรเพื่อท�าการ

ส่งออกต่อไป

	 ข้อ	13	ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจสัตว์น�้าได้ท�าการตรวจสอบตามข้อ	 11	 (2) 

หรือข้อ	 12	 (1)	 แล้วปรากฎว่า	 กุ้งกุลาด�าที่ตรวจสอบนั้นมีน�้าหนักหรือขนาดไม่ถูกต้องตรงกันกับที่ระบุไว้ 

ในหนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาด�าเพื่อการศึกษาวิจัย	หรือในหนังสือรับรองขนาดหรือน�้าหนักกุ้งกุลาด�าแล้ว

แต่กรณี	ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นลงนามรับรองการตรวจสอบในหนังสือรับรองดังกล่าว

	 ข้อ	14	หนังสือรับรองขนาดหรือน�้าหนักกุ้งกุลาด�าตามระเบียบนี้จะมีผลเป็นการรับรองที่สมบูรณ์ 

ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราและลงนามรับรองการตรวจสอบในหนังสือดังกล่าวแล้ว

	 ข้อ	15	ให้หนังสือรับรองตามระเบียบนี้มีอายุ	 30	 วัน	 นับแต่วันที่อธิบดีกรมประมง	 หรือผู้ที่อธิบดี 

กรมประมงมอบหมายได้ลงนามในหนังสือรับรอง

หมวด 4

อื่นๆ

	 ข้อ	16	แบบค�าขอและแบบหนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาด�าเพื่อการศึกษาวิจัยหรือหนังสือรับรอง

ขนาดหรือน�้าหนักกุ้งกุลาด�า	ให้ใช้ตามรูปแบบที่กรมประมงก�าหนด

	 ข้อ	17	การพิจารณาออกหนังสือรับรองขนาดหรือน�้าหนักกุ้งกุลาด�าให้แก่ผู้ยื่นค�าขอแต่ละรายใน 

ปริมาณตามความจ�าเป็นที่ต้องใช้ในการส่งออกจริง	แต่ไม่เกินครั้งละ	20	ฉบับ

ประกาศ	ณ	วันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2547

สิทธิ		บุณยรัตผลิน

(นายสิทธิ		บุณยรัตผลิน)

อธิบดีกรมประมง
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ค�าสั่งกรมประมง

ที่	๒๙๒/๒๕๕๑

เรื่อง	มอบอ�านาจให้ออกหนังสือรับรองการส่งกุ้งกุลาด�ามีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร

	 เพื่อให้การออกหนังสือรับรองขนาดหรือน�้าหนักกุ้งกุลาด�ามีชีวิตเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	

ตามระเบียบกรมประมง	 ว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองการส่งกุ้งกุลาด�ามีชีวิตออกไปนอก 

ราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว	 ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	 และเพื่อให้การบริการ 

ประชาชน	เกิดความคล่องตัว	รวดเร็ว	มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๓๘	แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.	๒๕๓๔	

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 ๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๔ 

แห่งพระราชกฤษฎีกา	 ว่าด้วยการมอบอ�านาจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ข้อ	 ๕	 และหมวด	๒	 ข้อ	 ๑๐	 แห่งระเบียบ 

กรมประมง	 ว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองการส่งกุ้งกุลาด�ามีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 อธิบดีกรมประมงในฐานะหัวหน้าส่วนราชการกรมประมงและผู้รักษาการตามระเบียบนี้	 จึง 

มอบอ�านาจให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น�้า	 เป็นผู้มีอ�านาจในการออกหนังสือรับรองขนาดหรือน�้าหนักกุ้งกุลาด�า 

แทนอธิบดีกรมประมง	ยกเว้น	หนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาด�าเพื่อการศึกษาวิจัย

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง	ณ	วันที่	๓๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑

สมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์

(นางสมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์)

อธิบดีกรมประมง



รวมกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	การส่งออกสัตว์น�้า 117

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร

(ฉบับที่	46)	พ.ศ.	2531

	 เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงไข่มุก	 การผลิตเครื่องประดับและเครื่องตกแต่งบ้าน 

จากเปลือกหอย	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 5	 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามา 

ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า	 พ.ศ.	 2522	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ประกาศฉบบันีเ้รยีกว่า	“ประกาศกระทรวงพาณชิย์	ว่าด้วยการส่งสนิค้าออกไปนอกราชอาณาจกัร	

(ฉบับที่	46)	พ.ศ.	2531”

	 ข้อ	2	 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	 เว้นแต่

ความในข้อ	5	ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด	30	วัน	นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ข้อ	3	 ในประกาศฉบับนี้

	 	 “ผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส�าเร็จรูป”	 หมายความว่า	 เปลือกหอยที่ผ่านการแปรสภาพโดยการ 

ขัดผิวนอกออกและขัดเงาแล้ว

	 ข้อ	4	 ให้หอยตามรายการต่อไปนี	้ทัง้ทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ	รวมทัง้เปลอืกหอยและเศษของเปลอืกหอย 

ดังกล่าว	 ยกเว้นผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส�าเร็จรูปที่ได้ประดิษฐ์เป็นสิ่งของส�าหรับใช้สอยหรือเพื่อประโยชน์ 

อย่างอื่น	เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

	 	 (1)	 หอยมุกไฟหรือหอยอูด	(Turban	shell)	ที่อยู่ในสกุล	“Turbo”,	“Astraea”

	 	 (2)	 หอยมุกจาน	(Pearl	oyster)	ที่อยู่ในสกุล	“Pinctada”

	 	 (3)	 หอยมุกเจดีย์หรือหอยนมสาวหรือหอยนมนาง	 (Top	shell)	ที่อยู่ในสกุล	“Trochus”	 ,	

“Tectus”	,	“Calliostorma”

	 	 (4)	 หอยกาบน�้าจืด	 (Freshwater	 clams)	 ที่อยู่ในครอบครัว	 “Margaritiferidae”	 , 

“Unionidae”

	 ข้อ	5	 ให้บรรดาผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส�าเร็จรูปตามรายการในข้อ	 4	 เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ 

รับรองชนิดของหอยและเปลือกหอยจากกรมประมง	ไปแสดงต่อพนักงานศุลกากรในการส่งออก
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	 ข้อ	6	 ความในข้อ	 4	 และข้อ	 5	 มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่นักท่องเที่ยวซึ่งมิได้มีถิ่นพ�านักใน 

ราชอาณาจักรน�าติดตัวออกไปในปริมาณที่สมควร	 หรือในกรณีน�าออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะที่บรรทุกออกไป

เท่าที่จ�าเป็น

	 ข้อ	7	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามประกาศฉบับนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	9	มิถุนายน	2531

มนตรี	พงษ์พานิช

(นายมนตรี	พงษ์พานิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ระเบียบกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งหอยและเปลือกหอย

ออกไปนอกราชอาณาจักร

(ฉบับที่	2)

พ.ศ.	2531

	 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์	 ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร	 (ฉบับที่	 46)	 พ.ศ. 

2531	 ข้อ	 4	 ก�าหนดให้หอยมุกไฟหรือหอยอูด	 หอยมุกจาน	 หอยมุกเจดีย์หรือหอยนมสาวหรือหอยนมนาง 

และหอยกาบน�้าจืด	 ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต	 รวมทั้งเปลือกหอยและเศษของเปลือกหอยดังกล่าว	 ยกเว้น 

ผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส�าเร็จรูปที่ได้ประดิษฐ์เป็นสิ่งของส�าหรับใช้สอยหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น	 เป็นสินค้าที่ 

ต้องขออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	 และได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตไว้ตามระเบียบกระทรวง

พาณิชย์	ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2531	นั้น

	 เพื่อให้การอนุญาตให้ส่งสินค้าดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความเหมาะสมยิ่งขึ้น	

กระทรวงพาณิชย์เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ	ดังกล่าวเสียใหม่	จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์	 ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งหอยและเปลือกหอย 

ออกไปนอกราชอาณาจักร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2531”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงพาณิชย์	 ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งหอยและเปลือกหอยออกไป 

นอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2531	ลงวันที่	16	มิถุนายน	2531

	 ข้อ	4	 จะอนญุาตให้ส่งสนิค้าดงักล่าวข้างต้นออกไปนอกราชอาณาจกัรได้ตามทีก่รมประมงเหน็สมควร	

โดยจะต้องมีหนังสือรับรองของกรมประมงไปแสดงต่อกระทรวงพาณิชย์ในการขออนุญาตส่งออก

	 ข้อ	5	 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	17	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2531

สุบิน	ปิ่นขยัน

(นายสุบิน	ปิ่นขยัน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองชนิดและเปลือกหอยของผลิตภัณฑ์เปลือกหอย

ส�าเร็จรูปที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2547

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอหนังสือรับรองให้ส่งหอยและ 

เปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2532	โดยก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการออกหนังสือรับรอง

ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	32	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2534	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พ.ศ.	2545	อธิบดี

กรมประมงจึงออกระเบียบก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการส�าหรับการยื่นค�าขอและการออกหนังสือ

รับรองชนิดและเปลือกหอยของผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส�าเร็จรูปที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองชนิด 

และเปลือกหอยของผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส�าเร็จรูปที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2547”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอหนังสือรับรองให้ส่งหอยและเปลือกหอย 

ออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2532

	 ข้อ	4	 ในระเบียบนี้

	 	 “ผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส�าเร็จรูป”	 หมายความว่า	 เปลือกของหอยที่ผ่านการแปรสภาพโดย 

การขัดผิวภายนอกออกและขัดเงาแล้ว

	 	 “หนังสือรับรอง”	 หมายความว่า	 หนังสือรับรองชนิดของหอยและเปลือกหอยของผลิตภัณฑ์

เปลือกหอยส�าเร็จรูป

	 	 “ผู้ยื่นค�าขอ”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งส่งออกผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส�าเร็จรูปที่เป็นชนิดของหอย

และเปลือกหอยตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ไปนอกราชอาณาจักร

	 	 “เจ้าหน้าที่”	 หมายความว่า	 ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกรมประมงที่ปฏิบัติงานในส�านัก 

บริหารจัดการด้านการประมงและส�านักงานประมงจังหวัด

	 	 “ผู้รับรอง”	หมายความว่า	อธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย
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	 ข้อ	5	 ให้ผลติภณัฑ์เปลอืกหอยส�าเรจ็รปูทีเ่ป็นชนดิของหอยและเปลอืกหอยดงัต่อไปนีเ้ป็นผลติภณัฑ์

เปลือกหอยที่ต้องขอหนังสือรับรองตามระเบียบนี้

	 	 (1)	 หอยมุกไฟ	หรือหอยอูด	(Turban	Shell)	ที่อยู่ในสกุล	“Turbo”	และ	“Astraea”

	 	 (2)	 หอยมุกจาน	(Pearl	Oyster)	ที่อยู่ในสกุล	“Pinctada”

	 	 (3)	 หอยมุกเจดีย์หรือหอยนมสาว	หรือหอยนมนาง	 (Top	Shell)	ที่อยู่ในสกุล	 “Trochus”	

และ	“Tectus”	และ	“Calliostoma”

	 	 (4)	 หอยกาบน�้าจืด	 (Freshwater	 Clams)	 ที่อยู่ในครอบครัว	 “Margaritiferidae”	 และ	

“Unionidae”

	 ข้อ	6	 ให้ผูย้ื่นค�าขอทีม่ีภมูลิ�าเนาอยูใ่นกรงุเทพมหานคร	ยืน่ค�าขอได้ทีส่ว่นอนญุาตและจัดการประมง	

ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	 กรมประมง	 ส�าหรับผู้ยื่นค�าขอที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในต่างจังหวัดให้ยื่นค�าขอ 

ได้ที่	ส�านักงานประมงจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ตนมีภูมิล�าเนาพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 	 (1)	 ส�าเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในการประมง	 การค้าสินค้าสัตว์น�้าผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	

และอุตสาหกรรมสัตว์น�้า	(อนุญาต	6)	(ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องขออนุญาต)

	 	 (2)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค�าขอ	 ในกรณีเป็น 

บุคคลธรรมดา

	 	 (3)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน	 ซึ่งมีอายุไม่เกิน	 90	 วัน 

นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง	พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของบริษัท

	 	 (4)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ส�าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการผู้มีอ�านาจ 

ลงนามผูกพันบริษัท	หรือของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วแต่กรณี	ในกรณีเป็นนิติบุคคล

	 	 (5)	 กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นค�าขอและด�าเนินการแทน	ต้องแนบ

	 	 	 (ก)	หนังสือมอบอ�านาจ

	 	 	 (ข)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

	 	 ในการยื่นค�าขอตามวรรคแรกให้ผู้ยื่นค�าขอน�าตัวอย่างผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส�าเร็จรูปที่จะ 

ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแก่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ

	 	 ค�าขอรับหนังสือรับรอง	ให้ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้

	 ข้อ	7	 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค�าขอและเอกสารหลักฐานแล้ว	หากเห็นว่าไม่ครบถ้วนถูกต้องให้เจ้าหน้าที่

แจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอทราบภายใน	1	วันท�าการนับแต่วันรับค�าขอพร้อมคืนค�าขอและเอกสารหลักฐาน
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	 	 เมื่อค�าขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบชนิดของ 

หอยและเปลือกหอยของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส�าเร็จรูปที่ผู้ยื่นค�าขอได้ส่งมอบตามข้อ	6	วรรคสอง

	 	 ในกรณีผลการตรวจสอบตามวรรคสองปรากฎว่าผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส�าเร็จรูปนั้นเป็น 

ชนิดของหอยและเปลือกหอยตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	5	ให้เจ้าหน้าที่เสนอผลการตรวจสอบแก่หัวหน้าหน่วยงาน

ของตนเพื่อเสนอผู้รับรองออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค�าขอภายใน	3	วันท�าการนับแต่วันรับค�าขอ

	 	 หนังสือรับรอง	ให้มีอายุ	90	วันนับแต่วันออกหนังสือรับรอง

	 	 หนังสือรับรอง	ให้ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้

	 ข้อ	8	 ให้อธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้	และให้มีอ�านาจพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา

อุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

	 	 ค�าวินิจฉัยอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด

ประกาศ	ณ	วันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2547

สิทธิ		บุญยรัตผลิน

(นายสิทธิ	บุญยรัตผลิน)

อธิบดีกรมประมง
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ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการน�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร

(ฉบับที่	103)

พ.ศ.	2537

	 ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์	 ว่าด้วยการน�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร	 (ฉบับที่	 89) 
พ.ศ.	 2535	 ลงวันที่	 19	 กุมภาพันธ์	 2535	 ก�าหนดให้ปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจาก 
ปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง	 (Yellowfin	 Tuna	 and	 Yellowfin	 Tuna	 Products)	 เป็นสินค้าควบคุมที่ต้องมี 
หนังสือรับรองจากกรมการค้าต่างประเทศไปแสดงประกอบการท�าพิธีการน�าเข้าต่อกรมศุลกากร	นั้น

	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์	 ว่าด้วยการน�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร	
(ฉบับที่	 89)	 พ.ศ.	 2535	 เสียใหม่	 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ส่งออกในปัจจุบัน	 ดังนั้น	 อาศัยอ�านาจ 
ตามความในมาตรา	 5(5)	 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ.	2522	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า	“ประกาศกระทรวงพาณิชย์	ว่าด้วยการน�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร	
(ฉบับที่	103)	พ.ศ.	2537”

	 ข้อ	2	 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์	 ว่าด้วยการน�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร	 (ฉบับที่	 89)	
พ.ศ.	2535	ลงวันที่	19	กุมภาพันธ์	2535

	 ข้อ	4	 ให้ปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง	 (Yellowfin 
Tuna	 and	 Yellowfin	 Tuna	 Products)	 เป็นสินค้าควบคุมที่ต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมงไป 
แสดงประกอบการท�าพิธีการน�าเข้าต่อกรมศุลกากร

	 ข้อ	5	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามประกาศฉบับนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	29	ตุลาคม	พ.ศ.	2537

อุทัย	พิมพ์ใจชน

(นายอุทัย	พิมพ์ใจชน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ฉบับประกาศทั่วไป	เล่ม	111	ตอนพิเศษ	53	ง	ลงวันที่	8	พฤศจิกายน	2537
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ระเบียบกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการน�าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร

(ฉบับที่	1)

พ.ศ.	2537

	 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์	 ว่าด้วยการน�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร	 (ฉบับที่	 103)	พ.ศ.	2537	

ก�าหนดให้ปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง	 (Yellowfin	 Tuna 

and	 Yellowfin	 Tuna	 Products)	 เป็นสินค้าควบคุมที่ต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมงไปแสดงประกอบ 

การท�าพิธีการน�าเข้าต่อกรมศุลกากรนั้น

	 เพื่อให้การออกหนังสือรับรองการน�าเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 กระทรวงพาณิชย์ 

จึงออกระเบียบไว้	ดังนี้

	 ข้อ	1	 ระเบยีบนีเ้รยีกว่า	“ระเบยีบกระทรวงพาณชิย์	ว่าด้วยการออกหนงัสอืรบัรองการน�าเข้าปลาทนู่า

ชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร	(ฉบับที่	1)	พ.ศ.	2537”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้กรมประมงออกหนังสือรับรองการน�าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่า 

ชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร	 เฉพาะกรณีที่สินค้าดังกล่าวมิได้มาจากแหล่งหรือประเทศที่ท�า 

การประมงด้วยอวนล้อม	 (Purse	 Seine	 Net)	 ในเขตร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันออก	 (Eastern 

Tropical	Pacific	Ocean)	ที่เป็นอันตรายต่อปลาโลมา

	 ข้อ	4	 ให้ผู้น�าเข้าหนังสือรับรองที่กรมประมงออกให้ตามข้อ	 3	 ไปแสดงประกอบการท�าพิธีการ 

น�าเข้าต่อกรมศุลกากร

	 ข้อ	5		ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	29	ตุลาคม	พ.ศ.	2537

อุทัย	พิมพ์ใจชน

(นายอุทัย	พิมพ์ใจชน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ระเบียบกรมประมง

เรื่อง	การออกหนังสือรับรองการน�าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง

เข้ามาในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2537

	 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศ	 (ฉบับที่	 103)	พ.ศ.	 2537	 ลงวันที่	 29	 ตุลาคม	 2537	 ออก 
ตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า	 พ.ศ.	 2522 
ก�าหนดให้การน�าเข้าปลาทูน่าครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากปลาทูน่าครีบเหลืองเป็นสินค้าควบคุมที่ 
ต้องมีหนังสือรับรองกรมประมงไปแสดงประกอบการท�าพิธีการน�าเข้าต่อกรมศุลกากร	นั้น

	 อาศัยอ�านาจตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของรัฐ 
พ.ศ.	 2532	 ข้อ	 9.	 กรมประมงจึงออกระเบียบก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการส�าหรับการออก 
หนังสือรับรองการน�าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากปลาทูน่าครีบเหลือง	ไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1.	ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมประมง	 เรื่อง	 การออกหนังสือรับรองการน�าปลาทูน่าชนิด 
ครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2537”

	 ข้อ	2.	ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	3.	ผู ้ใดประสงค์จะขอใบรับรองการน�าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจาก 
ปลาทูน่าครีบเหลืองให้ยื่นค�าขอที่	กองประมงทะเล	กรมประมง	ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ข้อ	4.	ค�าขอใบรับรอง	ให้ใช้แบบ	กปม./กปท.1	ท้ายระเบียบนี้

	 ข้อ	5.	 เมื่อได้รับค�าขอพร้อมเอกสารหลักฐานแล้ว	 ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ 
ผู้ยื่นค�าขอทราบภายใน	5	วันท�าการ

	 ระยะเวลาตามวรรคแรก	 ให้นับตั้งแต่ผู้ยื่นค�าขอได้ยื่นค�าขออนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐานเพื่อ 
การพิจารณาครบถ้วนแล้ว	 แต่ไม่ให้นับระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการให้ผู้ยื่นค�าขอไปแก้ไขเอกสาร 
หลักฐาน	หรือให้น�ามาให้ครบถ้วน

	 ข้อ	6.	 ใบรับรอง	ให้ใช้แบบ	กปม./กปท.2	ท้ายระเบียบนี้

	 ใบรับรอง	 ให้มีอายุ	 2	 เดือน	 นับแต่วันออกใบรับรอง	 หากไม่สามารถน�าสินค้าตามหนังสือรับรอง 
เข้าภายในก�าหนดอายุหนังสือรับรองได้	จะต่ออายุหนังสือรับรองให้ตามความจ�าเป็น

	 การต่ออายุใบรับรอง	ให้กระท�าโดยการสลักหลังใบรับรอง	หรือจะออกใบรับรองให้ใหม่ก็ได้

	 ข้อ	7.	 ให้ผู้อ�านวยการกองประมงทะเล	รักษาการตามระเบียบนี้

ให้ไว้	ณ	วันที่	9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2537

ปลอดประสพ	สุรัสวดี

(นายปลอดประสพ	สุรัสวดี)
อธิบดีกรมประมง
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ระเบียบกรมประมง

เรื่อง	การออกหนังสือรับรองการน�าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง

เข้ามาในราชอาณาจักร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2538

	 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศ	(ฉบับที่	103)	พ.ศ.	2537	ลงวันที่	29	ตุลาคม	2537	ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า	 พ.ศ.	 2522	 ก�าหนดให้ 
การน�าเข้าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเป็นสินค้าควบคุมที่ 
ต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมงไปแสดงประกอบพิธีการน�าเข้าต่อกรมศุลกากร	 โดยที่เห็นสมควรแก้ไข 
การก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในระเบียบดังกล่าว	 โดยกรมประมงได้ออกระเบียบกรมประมง	 เรื่อง	 การ 
ออกหนังสือรับรองการน�าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามา 
ในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2537	เพื่อก�าหนดระเบียบวิธีการและขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฯ	ดังกล่าว	นั้น

	 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริการประชาชน	 อาศัยอ�านาจตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	2532	ข้อ	9.	กรมประมง	จึงออกระเบียบ	
ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1.	ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมประมง	 เรื่อง	 การออกหนังสือรับรองการน�าปลาทูน่า 
ชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร	 (ฉบับที่	 2) 
พ.ศ.	2538”

	 ข้อ	2.	ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	3.	ระเบียบใดขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	4.	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 5.	 วรรคหนึ่ง	 แห่งระเบียบกรมประมง	 เรื่อง	 การออกหนังสือรับรอง 
การน�าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ.	2537	และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

	 “เมื่อได้รับค�าขอพร้อมเอกสารหลักฐานแล้ว	 ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น 
ค�าขอทราบภายใน	3	วันท�าการ”

	 ข้อ	5	 ให้ผู้อ�านวยการกองประมงทะเล	รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	4	เมษายน	พ.ศ.	2538

ปลอดประสพ	สุรัสวดี

(นายปลอดประสพ	สุรัสวดี)
อธิบดีกรมประมง
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ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง	การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร

พ.ศ.	๒๕๔๙

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมการส่งออกปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต	 เพื่อประโยชน์ 
ในการคุ้มครองปลาทะเลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๕	 วรรคหนึ่ง	 (๖)	 และวรรคสอง	 และมาตรา	 ๒๕	 แห่ง 
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า	 พ.ศ.	๒๕๒๒	 อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา	๒๙	ประกอบกับมาตรา	๓๑ 
มาตรา	 ๓๕	 มาตรา	 ๔๘	 และมาตรา	 ๕๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�าได้	 โดย 
อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
ออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ประกาศนี้เรียกว่า	 “ประกาศกระทรวงพาณิชย์	 เรื่อง	 การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไป
นอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๔๙”

	 ข้อ	๒๑	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลกิประกาศกระทรวงพาณชิย์	ว่าด้วยการส่งสนิค้าออกไปนอกราชอาณาจกัร	(ฉบบัที	่๕๖)	
พ.ศ.	๒๕๓๔	ลงวันที่	๑๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๓๔

	 ข้อ	๔	 ให้ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตตามบัญชีท้ายประกาศนี้	 เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง 
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้	จากกรมประมง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพื่อแสดงประกอบพิธีการศุลกากร

	 	 (๑)	 หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์

	 	 (๒)	 หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการน�าเข้า

	 	 (๓)	 หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อการศึกษา	 วิเคราะห์หรือกรณีอื่น 
ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า

	 หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง	อย่างน้อยต้องแสดงชนิดของปลาทะเลสวยงามตามบัญชีท้ายประกาศนี้	
และปริมาณของปลาทะเลสวยงามที่ได้รับการรับรองตาม	(๑)	(๒)	และ	(๓)	แล้วแต่กรณี

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙

สมคิด	จาตุศรีพิทักษ์

(นายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง	การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๔๙

ที่ ชื่อไทย
(Thai name)

ชื่อวิทยาศาสตร์
(Scientific name)

ชื่อสามัญ
(Common name)

** Acanthuridae

1 ปลาขี้ตังเบ็ด Acanthurus bariene Blackspot	surgeon

2 ปลาขี้ตังเบ็ด Acanthurus dussumieri Eyestriped	surgeon,

Pencilled	surgeon

3 ปลาขี้ตังเบ็ด Acanthurus fowleri Fowler’s	surgeon

4 ปลาขี้ตังเบ็ด Acanthurus glaucopareius Goldrim	surgeon

5 ปลาขี้ตังเบ็ด Acanthurus gahhm Epaulette	surgeon

6 ปลาขี้ตังเบ็ด

ปลาสีฟ้า

Acanthurus leucosternon Powderblue	surgeon,

Whitebrest	surgeon

7 ปลาขี้ตังเบ็ดลาย Acanthurus lineatus Lined	surgeon

8 ปลาขี้ตังเบ็ด Acanthurus mata Tailring	surgeon

9 ปลาขี้ตังเบ็ด Acanthurus olivaceus Orange	epaulette	surgeon

10 ปลาขี้ตังเบ็ด Acanthurus pyroferus Orangegil	surgeon

11 ปลาขี้ตังเบ็ด Acanthurus triostegus Convict	surgeon

12 ปลาขี้ตังเบ็ด Acanthurus xanthopterus Yellowfin	surgeon

13 ปลาขี้ตังเบ็ด Ctenochaetus striatus Striated	surgeon

14 ปลาขี้ตังเบ็ด Naso hexacanthus Sleek	unicorn

15 ปลานาโซ,	ปลาขี้ตังเบ็ด Naso lituratus Naso

16 ปลาขี้ตังเบ็ดน�้าเงิน Paracanthurus hepatus Blue	surgeon

17 ปลาผีเสื้อเทวรูป Zanclus cornutus Moorish	idol

18 ปลาขี้ตังเบ็ด Zebrasoma veliferum Sailfin	tang

19 ปลาขี้ตังเบ็ดด�า, 
ปลาเซลฟินด�า

Zebrasoma scopas Sailfin

** Aluteridae

20 ปลาวัว,	ปลากวาง,

ปลาวัวหางตัด

Alutera monoceros Unicorn	leatherjacket

21 ปลาวัวดาบ Anacanthus barbatus Barbel	leatherjacket

22 ปลาวัวหนามดอก Chaetoderma pencilligera Prickly	leatherjacket

23 ปลาวัวหางพัด Monacanthus chinensis Chinese	leatherjacket
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ที่ ชื่อไทย
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ชื่อวิทยาศาสตร์
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ชื่อสามัญ
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24 ปลาวัว Monacanthus choirocephalus Picface	leatherjacket

25 ปลาวัวลาย Monacanthus curtorhynchos Leatherjacket

26 ปลาวัวลายเขียว Oxymonacanthus longirostris Longface	leatherjacket

** Antennariidae

27 ปลากบด�า,	ปลากบเทา Antennarius commersoni Commerson	fishing	frog

28 ปลากบลาย Antennarius hispidus Zebra	fishing	frog

29 ปลากบจุด Antennarius oligospilos Fishing	frog

30 ปลากบลาย Histrio histrio Marbled	fishing	frog

** Apogonidae

31 ปลาอมไข่แก้มด�า Apogon carinatus Cardinal

32 ปลาอมไข่ทับทิม Apogon coccincus Ruby	cardinal

33 ปลาอมไข่ Apogon endekataenia Elevenband	cardinal

34 ปลาอมไข่แดง Apogon fleurieu Bandtail	cardinal

35 ปลาอมไข่หนาม Apogon fraenatus Spurcheek	cardinal

36 ปลาอมไข่ Apogon kiensis Rifle	cardinal

37 ปลาอมไข่ Apogon nubilus Cheekbar	cardinal

38 ปลาอมไข่ Apogon thermalis Masked	cardinal

39 ปลาอมไข่ Apogon trimaculatus Threcspot	cardinal

40 ปลาอมไข่ลายบั้ง Archamia lineolata Crossband	cardinal

41 ปลาอมไข่แปดเส้น Cheilodipterus macrodon Eightlined	cardinal

42 ปลาอมไข่ห้าเส้น Cheilodipterus quinquelineatus Toothed	cardinal

43 ปลาอมไข่ Fowleria aurita Crosseyed	cardinal

44 ปลาอมไข่จุด Sphaeramia orbicularis Chubby	cardinal

** Balistidae

45 ปลาวัว Balistapus undulatus Vermiculated	triggerfish

46 ปลาวัวเหลือง Balistoides conspicillum Yellowblotch	triggerfish

47 ปลาวัวลายฟ้า Balistoides viridescens Bluefin	triggerfish

48 ปลากวาง,	ปลาวัว Canthidermis rotundatus Whitespot	triggerfish

49 ปลาวัวด�า,

ปลาแบลคไนเกอร์

Odonus niger Redtooth	griggerfish

Blackniger

50 ปลาวัวเขียว Pseudobalistes flavimarginatus Green	triggerfish
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51 ปลาวัวด�า Pseudobalistes fuscus Brown	triggerfish

52 ปลาปิกาสโซ Rhinecanthus aculeatus Piscasso

53 ปลาฮูมู,	ปลาวัว Rhinecanthus rectangulus Humu,	Rectangle

triggerfish

54 ปลาแก้มแสด Rhinecanthus verrucosus Whiteline	triggerfish

55 ปลาวัว Sufflamen fraenatus Masked	triggerfish

56 ปลาวัวหางส้ม Xanthichthys auromarginatus Orangetail	triggerfish

57 ปลาวัวแก้มน�้าเงิน Xanthichthys caeruleolineatus Darkblue-linertriggerfish

58 ปลาวัวลายเส้น Xanthichthys lineopunctatus Fourline	triggerfish

59 ปลาวัวน�้าตาล Xanthichthys mento Warted	triggerfish

** Blenniidae

60 ปลากระบี่ Xiphasia setifer Snake	blenny

** Carapidae

61 ปลาไข่มุก Carapus homei Indo-Pacific	messmate

** Carcharhinidae

(ขนาดความยาวไม่เกิน	20	ซม.)

62 ปลาฉลามหูขาว Carcharhinus albimarginatus Silvertip	shark

63 ปลาฉลามจมูกโต Carcharhinus altimus Bignose	shark

64 ปลาฉลามหูด�า Carcharhinus 
amblyrhynchoides

Graceful	shark

65 ปลาฉลามตาเล็ก Carcharhinus amboinensis Pigeye	shark

66 ปลาฉลามครีบด่าง Carcharhinus brachyurus Copper	shark

67 ปลาฉลามหูด�า Carcharhinus brevipinna Spinner	shark

68 ปลาฉลามหนู Carcharhinus dussumicri Whitecheek	shark

69 ปลาฉลามหัวบาตร Carcharhinus leucas Bull	shark

70 ปลาฉลามหูด�าเล็ก Carcharhinus limbatus Blacktip	shark

71 ปลาฉลามหูด�า Carcharhinus melanopterus Blacktip	reefshark

72 ปลาฉลามหนู Carcharhinus sealei Blackspot	reefshark

73 ปลาฉลามหูด�า Carcharhinus sorrah Spottail	reefshark

74 ปลาฉลามหนู Hemigaleus balfouri Hooktooth	shark

75 ปลาฉลามหนู Rhizoprionodon acutus Milk	shark

76 ปลาฉลามหัวแหลม Rhizoprionodon oligolinx Sharpnose	shark
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** Callionymidae

77 ปลามังกรน้อยทุกชนิด

ในวงศ์	Callionymidae

Dragonet,	mandarin

** Centriscidae

78 ปลาข้างใสทุกชนิดในวงศ์

Centriscidae

Blacklined,	razorfish,

** Chaetodontidae

79 ปลาผีเสื้อ,	โนรี

หมอเหลืองทุกชนิดในวงศ์

Chaetodontidae

Angel	fishes,	butterfly	fishes

** Cirrhitidae

80 ปลาสลิดทอง Cirrhitichthys aureus Golden	curlfin

81 ปลาสลิดทองปากยาว Oxycirrhites typus Longsnout	hawkfish

** Congrogadidae

82 ปลาไหลทราย Congrogadus subducens Ear	eelblenny

** Diodontidae

83 ปลาปักเป้าหนามสั้น Chilomycterus orbicularis Birdbeak	burrfish

84 ปลาปักเป้าสามแถบ Diodon holocanthus Freckled	ballonfish

85 ปลาปักเป้าหนามสั้น Diodon liturosus Shortspine	ballonfish

86 ปลาปักเป้าหนามยาว Diodon maculifer Onespine	ballonfish

87 ปลาปักเป้าหนามยาว Diodon histrix Porcupine	fish

** Eleotridae

88 ปลาบู่ Eleotroides longispinnus Ocellated	gudgeon

89 ปลาบู่ปะการัง Eleotroides sexguttatus Ladder	glider

90 ปลาบู่ Eleotroides wardi Blackeye	glider

** Ephippidae

91 ปลาหูช้าง,	แมลงปอ,

ใบโพธิ์

Drepane longimanus Band	sicklefish

92 ปลาหูช้าง,	แมลงปอ,

ใบโพธิ์

Drepane punctatus Dotty	sicklefish

93 ปลาข้าวเม่า,	จาระเม็ดขาว Ephippus orbis Round	spadefish
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94 ปลาหูช้างกลม Platax orbicularis Round	batfish

95 ปลาหูช้าง Platax pinnatus Twoband	batfish

96 ปลาหูช้างครีบยาว Platax teira Longfin	batfish

** Gobiidae

97 ปลาบู่พู่ Acentrogobius ornatus Ornate	goby

98 ปลาบู่หัวแหลม Acentrogobius simulans Simulan	goby

99 ปลาบู่ปะการัง Acentrogobius albimaculatus Whitespot	goby

100 ปลาบู่ปะการัง Acentrogobius nocturnus Pink	goby

101 ปลาบู่เกล็ดแข็ง Acentrogobius janetae Goby

102 ปลาบู่กองหิน Cryptocentrus callopterus Twospot	goby

103 ปลาบู่ Cryptocentrus filifer Blackspot	goby

104 ปลาบู่ลายบั้ง Cryptocentrus fontanesi Sevenband	goby

105 ปลาบู่ Cryptocentrus gymnocephalus Blackstreak	goby

106 ปลาบู่กองหิน Cryptocentrus leonis Reddishbrown	goby

107 ปลาบู่ Cryptocentrus leptocephalus Eightband	goby

108 ปลาบู่ Cryptocentrus pavoninoides Peacock	goby

109 ปลาบู่ทราย Favonigobius reichei Doublespot	goby

110 ปลาบู่ Glossogobius celebius Spotmountain	goby

111 ปลาบู่ปะการัง Gobiodon citrinus Acroporal	coralgoby

112 ปลาบู่ปะการัง Gobiodon quinquestrigatus Fivestreak	coralgoby

113 ปลาบู่ปะการัง Gobiodon veriticalis Bluespot	cocalgoby

114 ปลาบู่นีออน Nemateleotris magnifica Fire	goby

115 ปลาบู่นีออน Pterleotris evides Goby

116 ปลากะจัง,ตีน,จุมพรวด Periophthalmus schlosseri Jumping	goby

117 ปลาบู่ฟ้า Ptereleotris hanae Longfin	goby

118 ปลาบู่ Quisquilius anthioides Goby

119 ปลาบู่ม้าลาย Zonogobius semidoliatus Gridle	goby

** Grammistidae

120 ปลากะพงเหลืองเล็ก Diploprion bifasciatum Twoband	seaperch

121 ปลาเก๋าหกเส้น Grammister sexlineatus Goldenstriped	soapfish
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** Haemulidae

122 ปลาสร้อยนกเขาทุกชนิด

ในวงศ์	Haemulidae

Sweetlips

** Hemiscyllidae

123 ปลาฉลามกบ Chiloscyllium griseum Grey	bambooshark

124 ปลาฉลามกบ,	ฉลามหิน Chiloscyllium indicum Slender	bambooshark

125 ปลาฉลามกบ Chiloscyllium plagiosum Whitespot	bambooshark

126 ปลาฉลามกบ Chiloscyllium punctatum Brownband	bambooshark

127 ปลาฉลามเสือ Stegostoma fasciatum Nurseshark,	zebrashark

** Holocentridae

128 ปลาข้าวเม่าน�้าลึกทุกชนิด

ในวงศ์	Holocentridae

Squirrelfish,

Soldierfish

** Kurtidae

129 ปลาหางธง Kuhlia taeniura Flagtail	fish

** Kyphosidae

131 ปลาสลิดทะเล Kyphosus cinerascens Blue	seachub

132 ปลาสลิดทะเล Kyphosus vaigiensis Brass	seachub

** Labridae

133 ปลานกขุนทอง Anampses caeruleopunctatus Blue	wrasse

134 ปลานกขุนทอง Anampses melanurus Green	tamarin

135 ปลานกขุนทอง Bodianus bilunulatus Tarry	hogfish

136 ปลานกขุนทอง Bodianus diana Diana’s	hogfish

137 ปลานกขุนทอง Bodianus mesothorax Blackbelt	hogfish

138 ปลานกขุนทองแสด Coris formosa Green	coris

139 ปลานกขุนทองแสด Coris spp. Coris

140 ปลานกขุนทองปากยื่น Epibulus insidiator Slingjaw	wrasse

141 ปลานกขุนทองปากยื่น Gomphosus varius Bird	wrasse

142 ปลานกขุนทอง Halichoeres cyanopleura Blueside	wrasse

143 ปลานกขุนทอง Halichoeres fijiensis Fiji	wrasse

144 ปลานกขุนทอง Halichoeres gymnocephalus Blackblotch	wrass

145 ปลานกขุนทอง Halichoeres hoeveni Threeeye	wrasse
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146 ปลานกขุนทองลายเหลื่อม Halichoeres hortulanus Cheekboard	wrasse

147 ปลานกขุนทอง Halichoeres kallochroma Wrasse

148 ปลานกขุนทอง Halichoeres kawarin Picture	wrasse

149 ปลานกขุนทอง Halichoeres margaritaceus Zigzag	wrasse

150 ปลานกขุนทอง Halichoeres marginatus Speckle	rainbow	wrasse

151 ปลานกขุนทอง Halichoeres melanochir Twospot	wrasse

152 ปลานกขุนทอง Halichoeres melanurus Yellowtail	wrasse

153 ปลาเหลืองหิน Halichoeres nigrescens Duskyrainbow	wrasse

154 ปลานกขุนทอง Halichoeres ornatissimus Ornate	wrasse

155 ปลาเหลืองหิน Halichoeres poecilopterus Blackline	wrasse

156 ปลานกขุนทอง Halichoeres scapularis Brownband	wrasse

157 ปลานกขุนทอง Halichoeres trimaculatus Threespot	wrasse

158 ปลานกขุนทอง Halichoeres sp Wrasse

159 ปลานกขุนทองสองสี Hemigymnus fasciatus Barred	thicklip	wrasse

160 ปลานกขุนทอง Hemigymnus melapterus Blackeye	thicklip	wrasse

161 ปลานกขุนทอง Hologymnosus doliatus Pastel	wrasse

162 ปลานกขุนทอง Iniistius pavo Peacock	wrasse

163 ปลานกขุนทองพยาบาล Labroides dimidiatus Bluestreak	wrasse

164 ปลานกขุนทอง Leptojulis lambdastigma Lamda	wrasse

165 ปลานกขุนทองเจ็ดเส้น Pseudocheilinus hexataenia Sixstripe	wrasse

166 ปลานกขุนทองด�า Pseudodax moluccanus Chisetooth	wrasse

167 ปลานกขุนทองลายส้ม Stethojulis albovittata Fourribbon	rainbow

168 ปลานกขุนทองสี่เส้นฟ้า Stethojulis axillaris Redspot	rainbow

169 ปลานกขุนทองเส้นเดียว Stethojulis kalosoma Onelined	rainbow

170 ปลานกขุนทองท้องเงิน Stethojulis phekadopleura Specklebelly	rainbow

171 ปลานกขุนทองเงิน Stethojulis strigiventer Silverribbon	rainbow

172 ปลานกขุนทองสามเส้น Stethojulis trilineata Silverstreaked	rainbow

173 ปลานกขุนทอง Thalassoma hardwicke Sixbar	wrasse

174 ปลาเขียวพระอินทร์ Thalassoma lunare Crescenttail	wrasse

175 ปลานกขุนทอง Xiphocheilus typus Common	wrasse

176 ปลานกขุนทอง Xyrichtys aneitensis Razorfish

177 ปลานกขุนทอง Xyrichtys bimaculatus Twospot	razorfish
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178 ปลานกขุนทอง Xyrichtys pavo Peacock	wrasse

179 ปลานกขุนทอง Xyrichtys pentadactylus Fivefinger	wrasse

** Lophiidae

180 ปลากบ Antennarius oligospilos Fishing	frog

181 ปลาตกเบ็ด Lophiodes mutilus Smooth	angler

** Mugilcididae (Parapercidae)

182 ปลาตาแหงนหางด�า Parapercis alboguttata Grubfish

183 ปลาตาแหงน Parapercis filamentosa Grubfish

184 ปลาตาแหงนหางด�า Parapercis hexophthalma Spot	grubfish

185 ปลาตาแหงน Parapercis ornatus Grubfish

186 ปลาตาแหงน Parapercis punctulata Grubfish

187 ปลาตาแหงน Parapercis sexfasciata Grubfish

** Ogocephalidae

188 ปลาค้างคาว Halieutea stellata Starry	handfish

** Ophidiidae

189 ปลาไหล Calcarbrotula erythraea Brotula

** Ostraciidae

190 ปลาสี่เหลี่ยมเขาวัว Lactoria cornuta Longhorned	cowfish

191 ปลากระดูก Rhynchostracion nasus Smalllnosed	boxfish

192 ปลากระดูกฟ้า Tetrosomus concatenatas Blueline	boxfish

193 ปลาวัวสามเหลี่ยม Tetrosomus gibbosus Thornbacked	boxfish

** Pegasidae

194 ปลาผีเสื้อตัวสั้น,	จระเข้หิน

ทุกชนิดในสกุล	Pegasidae

Pegasus spp. Shorttail	dragonfish

195 ปลาผีเสื้อตัวยาว Parapegasus volitans Longtail	dragonfish

** Pempheridae

196 ปลาครีบยาวขาว Calloplesiops altivelis Whitespot	longfin

197 ปลาครีบยาว Plesiop caeruleolineatus Redtip	longfin

198 ปลาครีบขาวจุด Plesiop corallicola Ocellated	longfin

** Pomacanthidae

199 ปลาสินสมุทรทุกชนิด

ในวงศ์	Pomacanthidae

Angel	fishes
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** Pomacentridae

200 ปลาตะกรับด�า Abudefduf bengalensis Fiveband	sergeant	major

201 ปลาตะกรับลาย Abudefduf notatus Dusky	sergeant	major

202 ปลาตะกรับบั้งด�า Abudefduf septemfasciatus Sevenbar	sergeant	major

203 ปลาตะกรับบั้งเหลือง Abudefduf sexfasciatus Stripetail	sergeant	major

204 ปลาตะกรับเหลือง Abudefduf sordidus Yellowband	sergeant	major

205 ปลาตะกรับห้าแถบ Abudefduf vaigiensis Fivebar	sergeant	major

206 ปลาตะกรับเขียว Amblyglyphidodon curacao Blacksnout	chromis

207 ปลาหูเหลือง Amphiprion chrysopterus Orangefin	anemone

208 ปลาตะกรับเขียว Amblyglyphidodon leucogaster Large	eye	chromis

209 ปลาการ์ตูน Amphiprion bicinctus Twobar	anemone

210 ปลาการ์ตูนเหลือง Amphiprion clarkii Whitetip,	yellow	tail 
anemone

211 ปลาการ์ตูนด�า Amphiprion ephippium Blackbacked	anemone

212 ปลาการ์ตูนชมพู Amphiprion frenatus Onebar	anemone

213 ปลาการ์ตูนส้ม Amphiprion ocellaris Threebar	anemone

214 ปลาอินเดียนแดง Amphiprion perideraion Whiteline	anemone

215 ปลาการ์ตูนด�า Amphiprion polymnus Saddleband	anemone

216 ปลาหัวขาว,	การ์ตูน Amphiprion rubrocinctus Redgirdle	anemone

217 ปลาอินเดียนแดง Amphiprion sandracinos Whitebar	anemone

218 ปลาสลิดหิน Chromis atripectoralis Black	puller

219 ปลาสลิดหินเขียว Chromis caeruleus Green	blue	puller

220 ปลาสลิดหินเขียว Chromis cinerascens Crescent	puller

221 ปลาสลิดหินตาโต Chromis dimidiatus Bullseye	puller

222 ปลาสลิดหินฟ้า Chromis opercularis Doublebar	puller

223 ปลาสลิดหิน Chromis ternatensis Twobartail	puller

224 ปลาสลิดสองจุด Chrysiptera biocellata Twospot	damsel

225 ปลาเปลี่ยนสี Chrysiptera cyanea Violet	damsel

226 ปลาสลิดส้ม Chrysiptera hemicyanea Orange	damsel

227 ปลาสลิดสามนิ้ว Chrysiptera leucopoma Copperspot	damsel

228 ปลาสลิดเหลือง Chrysiptera unimaculata Yellow	damsel

229 ปลาม้าลาย,	สลิดเหลือง Dascyllus aruanus Band	puller
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230 ปลาสลิดเหลือง Dascyllus marginatus Puller

231 ปลาสลิดเหลือง Dascyllus trimaculatus Whitespot	puller

232 ปลาสลิดหิน Neopomacentrus azysron Yellow	damsel

233 ปลาสลิดหิน Neopomacentrus cyanomos Violet	damsel

234 ปลาสลิดหิน Neopomacentrus sp Damsel

235 ปลาสลิดหิน Neopomacentrus taeniurus Blueribbon	damsel

236 ปลาตะกรับด�า Paraglyphidodon melas Zulu	damsel

237 ปลาสลิดเหลือง Paraglyphidodon nigroris Black	damsel

238 ปลาสลิดหิน Plectroglyphidodon dickii Bar	damsel

239 ปลาสลิดหินจุด Plectroglyphidodon 
johnstonianus

Pink	damsel

240 ปลาสลิดหินแถบขาว Plectroglyphidodon leucozonus Whiteband	damsel

241 ปลาสลิดหินด่าง Pomacentrus albicaudatus Whitebar	damsel

242 ปลาสลิดหินด�า Pomacentrus bifasciatus Black	damsel

243 ปลาสลิดหินน�้าเงิน Pomacentrus caeruleus Blue	damsel

244 ปลาสลิดหิน Pomacentrus pavo Sapphire	damsel

245 ปลาสลิดหิน Pomacentrus tripunctatus Threespot	damsel

246 ปลาการ์ตูนแดง Premnas biaculeatus Tomato	clown

247 ปลาสลิดหิน Stegastes lividus Twobar	damsel

248 ปลาสลิดหิน Stegastes nigricans Dusky	damsel

** Pristidae

249 ปลาฉนากปากแหลม Anoxypristis cuspidata Narrow	sawshark

250 ปลาฉนากยักษ์ Pristis microdon Giant	guitarfish

** Rhinidae

251 ปลาโรนิน Rhina ancyclostoma Shark	ray

252 ปลาโรนัน Rhynchobatus djiddensis Gaint	guitarfish

** Rhinobatidae

253 ปลาโรนันเม็ด,	อีมด,	อีมุด Rhinobatos granulatus Sharpnose	guitarfish

254 ปลาโรนันเม็ด Rhinobatos ligonifer Granulated	shorelnose	ray

255 ปลาโรนันหัวจิ้งจก Rhinobatos thouin Clubnose	guitarfish
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** Scaridae

(ขนำดควำมยำวไม่เกิน 20 ซม.)

256 ปลานกแก้วทุกชนิด

ในวงศ์	Scaridae

Caroline	parrot,	Bicolor	

parrot,	Candelamoa	parrot

** Scorpaenidae

257 ปลากะรังหัวโขนด�า Amblyapistus macracanthus Bleeker’s	waspfish

258 ปลามังกร Brachypterois serrulifer Fire	fish

259 ปลาสิงห์โต Dendrochirus zebra Scorpion	fish

260 ปลาสิงห์โตน�้าลึก Ebosia bleekeri Bleeker’s	stingfish

261 ปลากะรังหัวโขนจุดน�้าตาล Lioeranium scorpio Yellow	waspfish

262 ปลากะรังหัวโขน Paracentropogen longispinis Scorpion	fish

263 ปลาสิงห์โตปีก Pterois volitans Devil	firefish

264 ปลาสิงห์โตขน Pterois antennata Twelveray	firefish

265 ปลาสิงห์โต,	มังกร Pterois russelli Plaintail	firfish

266 ปลามังกรหัวโต Richardsonichthys leucogaster Rogue	fish

267 ปลากะรังหัวโขน Scorpaenodes guamensis Guan	scorpionfish

268 ปลากะรังหัวโขน Scorpaenodes cirrhosa Weedysting	scorpionfish

269 ปลาสิงห์โตขน Scorpaenodes gibbosa Humpback	scorpionfish

270 ปลากะรังหัวโขน Scorpaenodes neglecta Falsestone	fish

271 ปลากะรังหัวโขนหงอนยาว Sebastapistes amplisquamiceps Scorpion	fish

272 ปลากะรังหัวโขนเทา Sthenopus mollis Scorpion	fish

273 ปลากะรังหัวโขนหูด่าง Minous monodactylus Gray	globinfish

274 ปลากะรังหัวโขนหูเรียบ Minous oxycephalus Lion	globinfish

275 ปลากะรังหัวโขนหนวด Minous trachycephalus Tentacle	globinfish

** Serranidae

(ขนำดควำมยำวไม่เกิน 20 ซม.)

276 ปลากะรังเลือดนก Aethaloperca  rogaa Redmouth	grouper

277 ปลากะรังลายเส้น Anyperodon leucogrammicus Slender	grouper

278 ปลากะรังแดง Cephalopholis analis Strawberry	hind

279 ปลากะรังลายนกยูง Cephalopholis argus Peacock	hind

280 ปลากะรังส้ม Cephalopholis aurantia Golden	hind

281 ปลากะรังท้องก�าปั่น Cephalopholis boenack Chocolate	hind
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282 ปลากะรังลายน�้าเงิน Cephalopholis formosa Bluelined	hind

283 ปลากะรังแดง Cephalopholis miniata Bluespot	vermilion	hind

284 ปลากะรังแดงหัวลาย Cephalopholis sonnerati Tomato	hind

285 ปลากะรังหน้างอน Cromileptes altivelis Humpback	grouper

286 ปลากะรังเหลือง Epinephelus flavocaeruleus Blue	and	yellow	grouper

287 ปลากะรังลายสามเส้น Epinephelus grammicus Lined	grouper

288 ปลากะรังลายตาข่าย Epinephelus melanostigma Oneblotch	grouper

289 ปลาแอนไทแอส Pseudanthias squamipinnis Dottyback

290 ปลากะรังหกเส้น Grammisters sexlineatus Sixline	grouper

291 ปลากะรังลายเสือ Plectropomus leopardus Bluedot	coraltrout

292 ปลาอุนรุทธ์	(กุดสลาด) Plectropomus maculatus Spot	coraltout

293 ปลาอุนรุทธ์ลายเสือ Plectropomus melanoleucus Brindle	coraltrout

294 ปลาเก๋าหนวด Pogonoperca punctata Grown	grouper

295 ปลาแอนไทแอส Pseudanthias elongata Elongated	dottyback

296 ปลาแอนไทแอส Pseudanthias sp. Dottyback

** Sphyrnidae

(ขนำดควำมยำวไม่เกิน 20 ซม.)

297 ปลาฉลามหัวค้อนยาว Eusphyrna blochii Wing	hammerhead	shark

298 ปลาฉลามหัวค้อนสีเงิน Sphyrna lewini Scalloped	 hammerhead	
shark

299 ปลาฉลามหัวค้อน Sphyrna mokarran Great	hammerhead	shark

** Syngnathidae

300 ปลาจิ้มฟันแคระ Doryrhamphus melanopleura Pigmy	pipefish

301 ปลาจิ้มฟันจระเข้หนาม Halicampus koklomatodon Serrated	pipefish

302 ปลาจิ้มฟันจระเข้ Halicampus dunckeri Redgold	pipefish

303 ปลาจิ้มฟันจระเข้ปากยาว Trachyrhamphus longirostris Longsnout	pipefish

304 ปลาจิ้มฟันจระเข้ Trachyrhamphus serratus Crested	pipefish

305 ม้าน�้าทุกชนิดในสกุล

Hippocampus

Hippocampus spp. Sea	horses

** Tetraodonidae

306 ปลาปักเป้าลายเสือ Tetraodon hypselogeneion Orangeband	blowfish

307 ปลาปักเป้าลาย Torquigener brevipinnis Leopard	blowfish
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308 ปลาปักเป้าลายเสือทุกชนิด

ในสกุล	Arothron

Arothron spp. Blowfish

309 ปลาปักเป้าปะการัง Canthigaster margaritatus Ocellate	tobyfish

310 ปลาปักเป้า Chelonodon patoca Gangetic	blowfish

** Torpedinidae

311 ปลากะเบนไฟฟ้า Narcine brunnea Brown	electric	ray

312 ปลากะเบนไฟฟ้า Narke dipterygia Tranquebar	electric	ray

313 ปลากะเบนไฟฟ้าจุด Narcine maculata Blotched	electric	ray

314 ปลากะเบนไฟฟ้า Narcine timlei Electric	ray

** Trichonotidae

315 ปลาไหลทราย Trichonotus setiger Hairfin

** Triglidae

316 ปลาครีบน�าทาง Lepidotrigla faurei Gurnard

317 ปลามังกรแดง Peristedion moluccense Sea	robin
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ระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต

ออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2549

	 ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์	เรื่อง	การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	

พ.ศ.	 2549	 ลงวันที่	 17	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2549	 ก�าหนดให้การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตบางชนิดออกไป 

นอกราชอาณาจักรจะต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมงเพื่อแสดงประกอบพิธีการศุลกากร	นั้น

	 เพื่อให้การยื่นขอและการออกหนังสือรับรองตามประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและ 

มีประสิทธิภาพ	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 32	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ.	 2534	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ประกอบมาตรา	 39	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.	 2539	 กรมประมงจึงออกระเบียบก�าหนดวิธีปฏิบัติราชการในการยื่นขอและการออกหนังสือรับรอง 

การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักรไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อ 

การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2549”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ในระเบียบนี้

	 	 (1)	 ปลาทะเลสวยงาม	 หมายความว่า	 ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตตามบัญชีท้ายประกาศ

กระทรวงพาณิชย	์ เรื่อง	 การส่งปลาทะเลที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2549	 ลงวันที่	 17	 มีนาคม 

พ.ศ.	2549

	 	 (2)	 การเพาะพันธุ ์	 หมายความว่า	 การขยายพันธุ ์ปลาทะเลสวยงามในที่กักขังโดยวิธี 

ผสมเทียม	โดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ	หรือโดยวิธีอื่นใด

	 	 (3)	 การน�าเข้า	หมายความว่า	การน�าปลาทะเลสวยงามเข้ามาในราชอาณาจกัรโดยได้รบัอนญุาต

ถูกต้องตามกฎหมาย

	 	 (4)	 หนงัสอืรบัรอง	หมายความว่า	หนงัสอืรบัรองเพือ่การส่งปลาทะเลสวยงามทีม่ชีวีติออกไป

นอกราชอาณาจักร

	 	 (5)	 หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์	 หมายความว่า	 หนังสือ

รับรองซึ่งกรมประมงออกให้แก่ผู้ยื่นค�าขอเพื่อรับรองว่าปลาทะเลสวยงามที่ผู้ยื่นค�าขอจะส่งออกนั้นได้จาก 

การเพาะพันธุ์

	 	 (6)	 หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการน�าเข้า	หมายความว่า	หนังสือรับรอง

ซึ่งกรมประมงออกให้แก่ผู้ยื่นค�าขอเพื่อรับรองว่า	ปลาทะเลสวยงามที่ผู้ยื่นค�าขอจะส่งออกนั้นได้จากการน�าเข้า
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	 	 (7)	 หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อการศึกษาวิเคราะห์	 หรือกรณีอื่น 

ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า	 หมายความว่า	 หนังสือรับรองซึ่งกรมประมงออกให้แก่ผู้ยื่นค�าขอเพื่อรับรองว่าปลาทะเล 

สวยงามที่ผู้ยื่นค�าขอจะส่งออกนั้นเป็นการส่งออกเพื่อศึกษาวิเคราะห์	 หรือเป็นการส่งออกเพื่อการอื่นที่มิใช่ 

เพื่อการค้า

	 	 (8)	 ผูย้ืน่ค�าขอ	หมายความว่า	ผูย้ืน่ค�าขอหนงัสอืรบัรองเพือ่การส่งปลาทะเลสวยงามทีม่ชีวีติ

ออกไปนอกราชอาณาจักร

	 ข้อ	4	 ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้	 และให้ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง

เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้	 กับให้ส�านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

ก�าหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ชายฝั่งและสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งเพื่อ 

การด�าเนินการตามระเบียบนี้

	 ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการด�าเนินการตามระเบียบนี้	 ให้อธิบดีกรมประมงเป็น 

ผู้มีอ�านาจพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด	 และจะก�าหนดให้ผ่อนผันการบังคับใช้ส่วนใดๆ	 ของระเบียบนี้ส�าหรับ 

กรณีใดตามความจ�าเป็นและสมควรก็ได้

หมวด 1

บททั่วไป

	 ข้อ	5	 หนังสือรับรองตามระเบียบนี้มี	3	ประเภท	คือ

	 	 (1)	 หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์

	 	 (2)	 หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการน�าเข้า

	 	 (3)	 หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อการศึกษาวิเคราะห์	 หรือกรณีอื่น 

ที่มิใช่เพื่อการค้า

	 ข้อ	6	 หนังสือรับรองตามระเบียบนี้จะออกให้ได้เฉพาะแก่ผู้ส่งออกปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตตาม

หนังสือรับรองนั้น

หมวด 2

การขอหนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์

	 ข้อ	7	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการออกหนังสือรับรองตามหมวดนี้	 ให้แยกการขอหนังสือรับรอง

ว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์	ออกเป็น	3	กรณี	คือ

	 	 (1)	 กรณีผู้ยื่นค�าขอเป็นผู้เพาะพันธุ์ปลาทะเลสวยงามที่จะส่งออกนั้นเอง

	 	 (2)	 กรณีผู้ยื่นค�าขอเป็นผู้รวบรวมปลาทะเลสวยงามที่จะส่งออกนั้น

	 	 (3)	 กรณีผู้ยื่นค�าขอเป็นทั้งผู้เพาะพันธุ์และผู้รวบรวมปลาทะเลสวยงามที่จะส่งออกนั้น
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ส่วนที่ 1

การขอหนังสือรับรองโดยผู้เพาะพันธุ์ปลาทะเลสวยงาม

	 ข้อ	8	 กรณีผู้ยื่นค�าขอเป็นผู้เพาะพันธุ์ปลาทะเลสวยงามที่จะส่งออกนั้นเอง	 ให้ยื่นค�าขอต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้	ณ	สถานที่ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 กรณีที่ปลาทะเลสวยงามมาจากฟาร์มเพาะพันธุ์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ให้ยื่น

ค�าขอ	ณ	ส่วนอนุญาตและจัดการประมง	ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง

	 	 (2)	 กรณีที่ปลาทะเลสวยงามมาจากฟาร์มเพาะพันธุ์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น	 ให้ยื่นค�าขอ 

ณ	ศนูย์วจิยัและพฒันาประมงชายฝ่ัง	หรอืสถานเีพาะเลีย้งสตัว์น�า้ชายฝ่ัง	ซึง่ฟาร์มเพาะพนัธุน์ัน้ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ที่

รับผิดชอบ

	 ข้อ	9	 ให้ผู้ยื่นค�าขอกรอกข้อความในค�าขอให้ถูกต้องครบถ้วน	 และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

ค�าขอด้วยดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา	 ให้แนบส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 	 (2)	 ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล	ให้แนบ

	 	 	 (2.1)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

	 	 	 (2.2)	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐของกรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ	หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น

	 	 (3)	 ในกรณีที่มอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นค�าขอแทน	ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย

	 	 	 (3.1)	 หนังสือมอบอ�านาจ

	 	 	 (3.2)	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอ�านาจ

	 	 (4)	 ส�าเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในการประมง	การค้าสินค้าสัตว์น�้า	ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	

หรืออุตสาหกรรมสัตว์น�้า	(อนุญาต	6)	ส�าหรับกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว

	 	 (5)	 ส�าเนาใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออก	(ถ้ามี)

	 	 (6)	 ส�าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น�้ากับกรมประมง

	 	 (7)	 เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กรมประมงประกาศก�าหนด

	 	 เพื่อประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นค�าขอ	 เอกสารหลักฐานใดที่ผู้ยื่นค�าขอเคย 

ยื่นไว้ในการยื่นค�าขอคราวก่อนๆ	 และยังสามารถใช้ตรวจสอบหรืออ้างอิงเป็นเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 

ค�าขอได้ต่อไป	พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ะก�าหนดให้ผูย้ืน่ค�าขอรายนัน้ไม่ต้องแนบเอกสารหลกัฐานนัน้ส�าหรบัประกอบ

ค�าขออีกก็ได้

	 ข้อ	10	เมื่อได้รับค�าขอแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับค�าขอและตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานนั้น	แล้วด�าเนินการต่อไปดังนี้
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	 	 (1)	 กรณทีีต่รวจสอบแล้วเหน็ว่าไม่ถกูต้องครบถ้วน	ให้คนืค�าขอกบัเอกสารหลกัฐาน	และแจ้ง

ให้ผู้ยื่นค�าขอทราบภายใน	1	วันท�าการ	เพื่อท�าการแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นใหม่ต่อไป

	 	 (2)	 กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน	 ให้ออกใบนัดหมายแก่ผู้ยื่นค�าขอให้มา 

รับหนังสือรับรองภายใน	 7	 วันท�าการ	 นับแต่วันออกใบนัดหมาย	 แล้วด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณา 

ในการออกหนังสือรับรองตามค�าขอนั้นต่อไป

	 ข้อ	11	ให้พนกังานเจ้าหน้าทีด่�าเนนิการตรวจสอบความถกูต้องแท้จรงิว่าปลาทะเลสวยงามตามค�าขอ

นั้นเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์จริง

	 	 กรณีเป็นค�าขอที่ยื่นตามข้อ	 8(1)	 จะแจ้งให้สถาบันวิจัยสัตว์น�้าสวยงามและพรรณไม้น�้าหรือ

ส�านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งหรือหน่วยงานอื่นตามที่เห็นสมควรเป็นผู้ด�าเนินการตรวจสอบให้ด้วยก็ได้

	 ข้อ	12	เมื่อได้ด�าเนินการตรวจสอบเสร็จแล้ว	 ให้เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดี

มอบหมาย	เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองตามค�าขอนั้นให้แก่ผู้ยื่นค�าขอภายในเวลาที่ก�าหนดต่อไป

	 ในกรณีที่อธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาแล้วมีค�าสั่งใม่ออกหนังสือรับรองให้ 

ตามค�าขอนั้นหรือออกหนังสือรับรองให้เพียงบางส่วน	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นค�าขอภายในก�าหนด 

เวลาดังกล่าวด้วย

ส่วนที่ 2

การขอหนังสือรับรองโดยผู้เพาะพันธุ์และผู้รวบรวมปลาทะเลสวยงาม

	 ข้อ	13	กรณีผู้ยื่นค�าขอเป็นผู้รวบรวมปลาทะเลสวยงามที่จะส่งออกนั้น	 และกรณีผู้ยื่นค�าขอเป็น 

ทั้งผู้เพาะพันธุ์และผู้รวบรวมปลาทะเลสวยงามที่จะส่งออกนั้น	 ให้ยื่นค�าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้	ณ	สถานที่

ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 กรณีที่ปลาทะเลสวยงามมาจากสถานที่รวบรวมซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ให้ยื่น

ค�าขอ	ณ	ส่วนอนุญาตและจัดการประมง	ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง

	 	 (2)	 กรณีที่ปลาทะเลสวยงามมาจากสถานที่รวบรวมซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น	 ให้ยื่นค�าขอ 

ณ	ส�านักงานประมงจังหวัดท้องที่

	 ข้อ	14	ค�าขอตามข้อ	 13	 ให้ผู้ยื่นค�าขอกรอกข้อความในค�าขอให้ถูกต้องครบถ้วน	และแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบค�าขอด้วยดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 เอกสารหลักฐานตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	9	(1)	(2)	(3)	(4)	และ	(5)

	 	 (2)	 ส�าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น�า้กับกรมประมง	 ส�าหรับกรณีผู้ยื่น

ค�าขอเป็นผู้เพาะพันธุ์ปลาทะเลสวยงามตามค�าขอนั้นเองด้วย

	 	 (3)	 หลักฐานบันทึกผลการตรวจสอบรับรองว่าปลาทะเลสวยงามตามค�าขอนั้นได้มาจากการ

เพาะพันธุ์	ซึ่งออกให้โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งหรือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งที่ฟาร์มเพาะพันธุ์

นั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
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	 	 (4)	 ส�าเนาหนังสือก�ากับการจ�าหน่ายสัตว์น�้า	 (จสน.	3	หรือ	 จสน.	3/1)	หรือส�าเนาหนังสือ

ก�ากับการจ�าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น�้า	(จสน.	2	หรือ	จสน.	2/1)	(ถ้ามี)

	 	 (5)	 เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กรมประมงประกาศก�าหนด

	 	 เพื่อประโยชน์แก่ผู ้ยื่นค�าขอตามส่วนนี้	 ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งหรือสถานี 

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งมีหน้าที่ตรวจสอบและออกหลักฐานบันทึกผลการตรวจสอบรับรองปลาทะเลสวยงาม 

ที่ก�าหนดไว้ตาม	 (3)	 ให้แก่เจ้าของฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาทะเลสวยงามซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามที่ 

เจ้าของฟาร์มเพาะพันธุ์นั้นร้องขอ

	 ข้อ	15	เมื่อได้รับค�าขอแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับค�าขอและตรวจสอบความถูกต้อง 

ของเอกสารหลักฐานนั้น	แล้วด�าเนินการต่อไปดังนี้

	 	 (1)	 กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน	 ให้คืนค�าขอกับเอกสารหลักฐานและ 

แจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอทราบภายใน	1	วันท�าการ	เพื่อท�าการแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นใหม่ต่อไป

	 	 (2)	 กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน	 ให้ออกใบนัดหมายแก่ผู้ยื่นค�าขอให้มา 

รับหนังสือรับรองภายใน	 5	 วันท�าการ	 นับแต่วันออกใบนัดหมาย	 แล้วด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณา 

ในการออกหนังสือรับรองตามค�าขอนั้นต่อไป

	 ข้อ	16	ให้น�าความในข้อ	9	 วรรคสอง	ข้อ	11	และ	ข้อ	12	มาใช้บังคับกับการด�าเนินการในส่วนนี้ 

ด้วยโดยอนุโลม

หมวด 3

การขอหนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการน�าเข้า

	 ข้อ	17	การยื่นขอหนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการน�าเข้า	 ให้ยื่นค�าขอต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้	ณ	สถานที่ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ส่วนอนุญาตและจัดการประมง	ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง

	 	 (2)	 ส�านักงานประมงจังหวัดท้องที่	ส�าหรับกรณีที่จะส่งออกทางด่านศุลกากรซึ่งตั้งอยู่ในเขต

ท้องที่นั้น

	 ข้อ	18	ให้ผู้ยื่นค�าขอกรอกข้อความในค�าขอให้ถูกต้องครบถ้วน	 และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

ค�าขอด้วยดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 เอกสารหลักฐานตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	9	(1)	(2)	(3)	และ	(4)

	 	 (2)	 ส�าเนาหนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�า้บางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย

การประมง	 ส�าหรับปลาทะเลสวยงามนั้น	 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและประทับตรารับรองการน�าเข้า 

โดยถูกต้องแล้ว

	 	 (3)	 ส�าเนาใบอนุญาตน�าสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร	 (ร.7)	 ตามกฎหมายว่าด้วยโรค 

ระบาดสัตว์	ส�าหรับปลาทะเลสวยงามนั้น	ซึ่งสัตว์แพทย์ได้ตรวจสอบการน�าเข้าโดยถูกต้องแล้ว
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	 	 (4)	 ใบแสดงรายการสินค้า	(Invoice)

	 	 (5)	 ใบรายงานการน�าสัตว์น�้าเข้ามาในราชอาณาจักรที่ได้จัดท�าขึ้นตามระเบียบกรมประมง 

ว่าด้วยการยื่นค�าขอและการอนุญาตน�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2547

	 	 (6)	 เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กรมประมงประกาศก�าหนด

	 ข้อ	19	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงว่าปลาทะเลสวยงามตาม 

ค�าขอนั้นเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้มาจากการน�าเข้าจริง

	 ในการนี้	 จะขอให้ด่านตรวจสัตว์น�้าหรือหน่วยงานอื่นตามที่เห็นสมควรเป็นผู้ด�าเนินการตรวจสอบ 

ให้ด้วยก็ได้

	 ข้อ	20	ให้น�าความในข้อ	9	วรรคสอง	ข้อ	12	และข้อ	15	มาใช้บังคับกับการด�าเนินการในหมวดนี้

ด้วยโดยอนุโลม

หมวด 4

การขอหนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อการศึกษาวิเคราะห์

หรือกรณีอื่นที่มิใช่เพื่อการค้า

	 ข้อ	21	การยื่นขอหนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อศึกษาวิเคราะห์หรือกรณีอื่น 

ที่มิใช่เพื่อการค้า	 ให้ยื่นค�าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้	 ณ	 ส่วนอนุญาตและจัดการประมง	 ส�านักบริหารจัดการ

ด้านการประมง

	 ข้อ	22	ให้ผู้ยื่นค�าขอกรอกข้อความในค�าขอให้ถูกต้องครบถ้วน	 และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

ค�าขอด้วยดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 เอกสารหลักฐานตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	9	(1)	(2)	(3)	และ	(4)

	 	 (2)	 รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์	 ส�าหรับกรณีการส่งออกเพื่อการ

ศึกษาวิเคราะห์

	 	 (3)	 หนังสือแจ้งระบุวัตถุประสงค์ของการส่งออก	 ส�าหรับการส่งออกในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เพื่อ 

การค้า

	 	 (4)	 เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กรมประมงประกาศก�าหนด

	 ข้อ	23	เมื่อได้รับค�าขอแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับค�าขอและตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานนั้น	แล้วด�าเนินการต่อไปดังนี้

	 	 (1)	 กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน	 ให้คืนค�าขอกับเอกสารหลักฐานและ 

แจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอทราบภายใน	1	วันท�าการ	เพื่อท�าการแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นใหม่ต่อไป

	 	 (2)	 กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน	 ให้ออกใบนัดหมายแก่ผู้ยื่นค�าขอให้มา 

รับหนังสือรับรองภายใน	 10	 วันท�าการนับ	 แต่วันออกใบนัดหมายแล้วด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณา 

ในการออกหนังสือรับรองตามค�าขอนั้นต่อไป
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	 ข้อ	24	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการของ 

โครงการหรือกิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับปลาทะเลสวยงามตามค�าขอนั้น	หรือตรวจสอบความถูกต้อง

แท้จริงของวัตถุประสงค์การส่งออกตามค�าขอนั้น	แล้วแต่กรณี

	 ในกรณีนี้	 จะแจ้งให้สถาบันวิจัยสัตว์น�้าสวยงามและพรรณไม้น�้าหรือส�านักวิจัยและพัฒนาประมง 

ชายฝั่งหรือหน่วยงานอื่นตามที่เห็นสมควรเป็นผู้ด�าเนินการตรวจสอบให้ด้วยก็ได้

	 ข้อ	25	ให้น�าความในข้อ	 9	 วรรคสอง	 และข้อ	 12	 มาใช้บงคับกับการด�าเนินการในหมวดนี้โดย 

อนุโลม

หมวด 5

การพิจารณาออกหนังสือรับรอง

	 ข้อ	26	กรมประมงจะพิจารณาออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค�าขอภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 การออกหนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ ์ 	 จะออกให้

เฉพาะกรณีที่เป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์จากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าซึ่งขึ้นทะเบียนฟาร์มไว้กับ 

กรมประมงแล้วเท่านั้น	เว้นแต่อธิบดีกรมประมงจะก�าหนดเป็นอย่างอื่นเป็นกรณีๆ	ไป

	 	 (2)	 การออกหนงัสอืรบัรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามทีไ่ด้จากการน�าเข้า	จะออกให้เฉพาะกรณี

มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการน�าเข้าโดยแท้จริง

	 	 (3)	 การออกหนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกเพื่อการศึกษาวิเคราะห์	 หรือ 

กรณีอื่นที่มิใช่เพื่อการค้า	จะออกให้เฉพาะในปริมาณตามที่จ�าเป็นและเหมาะสมแก่การนั้นๆ

หมวด 6

การใช้หนังสือรับรอง

	 ข้อ	27	ให้ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรองทีจ่ะด�าเนนิการส่งปลาทะเลสวยงามตามหนงัสอืรบัรองนัน้ออกไปนอก

ราชอาณาจักร	ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 น�าปลาทะเลสวยงามที่ต้องการจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไปให้พนักงานเจ้า

หน้าที่ประจ�าด่านตรวจสัตว์น�้าที่จะส่งออกนั้น	 ท�าการตรวจสอบความถูกต้องของชนิด	 ขนาดและปริมาณของ 

ปลาทะเลสวยงามที่ได้รับการรับรองเพื่อประทับตราและลงนามรับรองการตรวจสอบในหนังสือรับรองนั้น

	 	 (2)	 น�าหนงัสอืรบัรองทีไ่ด้ลงนามแล้วนัน้ไปแสดงประกอบพธิกีารศลุกากรเพือ่ท�าการส่งออก

ต่อไป
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	 ข้อ	28	ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจสัตว์น�้าได้ท�าการตรวจสอบตามข้อ	 27	 (1) 

แล้วปรากฏว่า	 ปลาทะเลสวยงามที่ตรวจสอบนั้นมีชนิด	 ขนาดและปริมาณไม่ถูกต้องตรงกันกับที่ระบุไว้ใน 

หนังสือรับรอง	 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นลงนามรับรองการตรวจสอบในหนังสือรับรองดังกล่าว	 เว้นแต่ 

กรณีเป็นการไม่ถูกต้องตรงกันในเรื่องของชนิดหรือปริมาณการส่งออก	 ให้ลงนามรับรองในชนิดหรือปริมาณ 

ตามความเป็นจริงได้แต่ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง

	 ข้อ	29	หนังสือรับรองตามระเบียบนี้จะมีผลเป็นการรับรองที่สมบูรณ์ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ด่านตรวจสัตว์น�้าได้ประทับตราและลงนามรับรองการตรวจสอบในหนังสือดังกล่าวแล้ว

หมวด 7

เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	30	ให้หนังสือรับรองตามระเบียบนี้มีอายุ	 30	 วัน	 นับแต่วันที่อธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดี 

กรมประมงมอบหมายได้ลงนามในหนังสือรับรอง

	 ข้อ	31	ในการด�าเนินการยื่นค�าขอ	การออกหนังสือรับรอง	และการอื่นๆ	ให้ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ดังนี้

	 	 (1)	 ค�าขอหนังสือรับรองการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักรให้ใช้ 

ตามแบบ	ปท.	1

	 	 (2)	 หนังสือรับรองการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักรให้ใช้ตาม 

แบบ	ปท.	2

	 	 (3)	 หลักฐานบันทึกผลการตรวจสอบรับรองปลาทะเลสวยงามที่ก�าหนดไว้ตามข้อ	 14	 (3) 

ให้ใช้ตามแบบ	ปท.	3

ประกาศ	ณ	วันที่	22	กันยายน	พ.ศ.	2549

จรัลธาดา	กรรณสูต

(นายจรัลธาดา	กรรณสูต)

อธิบดีกรมประมง
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ระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต

ออกไปนอกราชอาณาจักร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2549

	 ตามที่ได้มีระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเล
สวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2549	 เพื่อการก�าหนดวิธีปฏิบัติราชการในการยื่นขอและ 
การออกหนังสือรับรองการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	นั้น

	 เพือ่ก�าหนดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการปฏบิตัริาชการดงักล่าวให้มคีวามชดัเจนและครอบคลมุทัว่พืน้ที่ 
ที่ให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้น	 สมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมประมงดังกล่าว	 อาศัยอ�านาจ 
ตามความในมาตรา	 32	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2534	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
ประกอบกับมาตรา	 39	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 พ.ศ.	 2539	 กรมประมงจึงออก 
ระเบียบก�าหนดวิธีปฏิบัติราชการในการยื่นขอและการออกหนังสือรับรองการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต 
ออกไปนอกราชอาณาจักรเพิ่มเติมไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อ 
การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	(ฉบับที่	2)		พ.ศ.	2549”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้เพิ่มความต่อไปนี้	 เป็น	 (9)	 ของข้อ	 3	 ของระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและ 
การออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2549

	 “(9)	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง	 ให้หมายความรวมถึง	 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
ชายฝั่ง	 สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้าชายฝั่ง	 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น�้าชายฝั่ง	 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ ้งทะเลด้วย	 ทั้งนี้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการตาม 
ระเบียบนี้”

	 ข้อ	4	 ให้ยกเลิกความใน	 (1)	 ของข้อ	 8	 ของระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและ 
การออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2549	 และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “(1)	ส่วนอนุญาตและจัดการประมง	ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง”

ประกาศ	ณ	วันที่	26	ตุลาคม	พ.ศ.	2549

จรัลธาดา	กรรณสูต

(นายจรัลธาดา	กรรณสูต)
อธิบดีกรมประมง
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ค�าสั่งกรมประมง

ที่	893/2549

เรื่อง	มอบอ�านาจให้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรองในการส่งปลาทะเลสวยงาม

ที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร

	 ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์	เรื่อง	การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	

พ.ศ.	 2549	 ลงวันที่	 17	มีนาคม	พ.ศ.	 2549	ก�าหนดให้ปลาทะเลสวยงามตามบัญชีท้ายประกาศ	 เป็นสินค้า 

ที่ต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมงไปแสดงประกอบพิธีการศุลกากรในการส่งออกและกรมประมงได้ก�าหนด 

วิธีปฏิบัติราชการในการยื่นขอและการออกหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่น 

ค�าขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2549

	 เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ 

เกิดความรวดเร็วในการให้บริการออกหนังสือรับรองดังกล่าว	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 38	 (7)	 แห่ง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2534	 ประกอบกับข้อ	 4	 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์	

เรื่อง	การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2549	ลงวันที่	17	มีนาคม	พ.ศ.	2549	

อธิบดีกรมประมงจึงมอบอ�านาจในการพิจารณาออกหนังสือรับรองในการส่งปลาทะเลสวยงามมีชีวิตออกไป 

นอกราชอาณาจักร	ไว้ดังต่อไปนี้

	 1.	 มอบอ�านาจให้ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	 และผู้อ�านวยการส่วนอนุญาต 

และจัดการประมงเป็นผู ้มีอ�านาจพิจารณาลงนามในหนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการ 

เพาะพันธุ์	 หนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการน�าเข้า	 และหนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเล 

สวยงามที่ส่งออกเพื่อการศึกษาวิเคราะห์	หรือกรณีอื่นที่มิใช่เพื่อการค้า

	 2.	 มอบอ�านาจให้ผู ้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งเป็นผู้มีอ�านาจพิจารณา 

ลงนามในหนังสือรับรองปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์	 ซึ่งพิจารณาออกให้ตามค�าขอที่พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ได้รับไว้ตามข้อ	8	(2)	ของระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อการ 

ส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2549

	 3.	 มอบอ�านาจให้หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง	ซึ่งเป็นข้าราชการที่ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า

ระดับ	 8	 เป็นผู้มีอ�านาจพิจารณาลงนามในหนังสือรับรองปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์	 ซึ่งพิจารณา 

ออกให้ตามค�าขอที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับไว้ตามข้อ	 8(2)	 ของระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและ 

การออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2549
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	 4.	 มอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ�านาจพิจารณาลงนามในหนังสือรับรองว่าเป็นปลา

ทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์	และหนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการน�าเข้า	ซึ่งพิจารณา 

ออกให้ตามค�าขอที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในจังหวัดได้รับไว้ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วย 

การยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ.	2549	ทั้งนี้	ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอ�านาจให้ประมงจังหวัดต่อไปก็ได้

	 ในการออกหนังสือรับรองดังกล่าว	 ให้ผู้รับมอบอ�านาจพิจารณาตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 ขั้นตอน 

และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรอง	 เพื่อการส่ง 

ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2549

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง	ณ	วันที่	9	ตุลาคม	พ.ศ.	2549

จรัลธาดา	กรรณสูต

(นายจรัลธาดา	กรรณสูต)

อธิบดีกรมประมง
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ค�าสั่งกรมประมง

ที่	952/2549

เรื่อง	มอบอ�านาจให้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรองในการส่งปลาทะเลสวยงาม

ที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	เพิ่มเติม

	 ตามค�าสั่งกรมประมง	ที่	 893/2549	 เรื่อง	มอบอ�านาจให้พิจารณาลงนาม	ตามหนังสือรับรองในการ 

ส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	 ลงวันที่	 9	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2549	 กรมประมงได้ 

มอบอ�านาจให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ	 เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรองในการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต

ออกไปนอกราชอาณาจักร	นั้น

	 เพื่อให้การมอบอ�านาจในเรื่องดังกล่าวเป็นไปโดยสอดคล้องกับของระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่น 

ค�าขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	 (ฉบับที่	 2) 

พ.ศ.	 2549	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 38	 (7)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบปฏิบัติราชการแผ่นดิน 

พ.ศ.	 2534	 ประกอบกับข้อ	 4	 ของประกาศกระทรวงพาณิชย	์ เรื่อง	 การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไป 

นอกราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2549	 ลงวันที่	 17	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2549	 อธิบดีกรมประมงจึงมอบอ�านาจในการ 

พิจารณาออกหนังสือรับรองในการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักรเพิ่มเติม	ไว้ดังต่อไปนี้

	 1.	 มอบอ�านาจให้ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง	 ผู ้อ�านวยการสถาบัน 

วิจัยสุขภาพสัตว์น�้าชายฝั่ง	 ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น�้าชายฝั่ง	 ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยการ 

เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล	 และผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล	 เป็นผู้มีอ�านาจพิจารณาลงนาม 

ในหนังสือรับรองปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุ์	 ซึ่งพิจารณาออกให้ตามค�าขอ	 พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ได้รับไว้ตามข้อ	 8	 (2)	 ของระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อการส่ง 

ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2549	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

	 2.	 ในการออกหนังสือรับรองตามข้อ	 1	 ให้ผู ้รับมอบอ�านาจพิจารณาตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ 

ขั้นตอน	 และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อการ 

ส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2549	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง	ณ	วันที่	26	ตุลาคม	พ.ศ.	2549

จรัลธาดา	กรรณสูต

(นายจรัลธาดา	กรรณสูต)
อธิบดีกรมประมง



ประกาศและระเบียบกรมประมงอื่นๆ
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6. ประกาศและระเบียบกรมประมงอื่นๆ

	 เป็นการอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 32	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ.	 2534	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง	 กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์	 พ.ศ.	 2545	 กรมประมงจึงได้ออกประกาศและระเบียบเพื่อก�าหนดวิธีปฏิบัติราชการส�าหรับเจ้าหน้าที่ 

กรมประมงที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการน�าเข้าส่งออก 

สัตว์น�้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพแก่ทางราชการและประเทศชาติโดยรวม
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ประกาศกรมประมง

เรื่อง	การอนุญาตให้น�าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร

ภายใต้ระบบการกักกันโรค

	 ตามที่ได้มีประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 การอนุญาตให้น�าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร 

ภายใต้ระบบการกักกันโรค	 ลงวันที่	 30	 กันยายน	 พ.ศ.	 2547	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ 

อนุญาตให้น�าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรได้	 และต่อมาได้มีประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 งดการ 

ออกหนังสืออนุญาตให้น�าเข้าปลาตระกูลคาร์พภายใต้ระบบการกักกันโรค	 ลงวันที่	 7	 เมษายน	 พ.ศ.	 2548 

ได้งดการออกหนังสืออนุญาตให้น�าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรไว้เป็นการชั่วคราวเนื่องจากพบว่า 

มีปลาตระกูลคาร์พจ�านวนหนึ่งที่น�าเข้ามีอาการของโรคเคเอชวี	นั้น

	 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคเคเอชวีในปลาคาร์พในประเทศไทยได้สงบลงแล้วเห็นควรให้มีการ 

ออกหนังสืออนุญาตให้น�าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรได้ต่อไป	 แต่ต้องด�าเนินการภายใต้ระบบ 

การกักกันโรคเพื่อความปลอดภัยและป้องกันมิให้มีการน�าโรคเข้ามาระบาดในประเทศไทย	 กรมประมง	 จึงออก

ประกาศดังนี้

	 ข้อ	1	 ให้ยกเลิก

	 	 1.1	 ประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 การอนุญาตให้น�าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร 

ภายใต้ระบบการกักกันโรค	ลงวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2547

	 	 1.2	 ประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 งดการออกหนังสืออนุญาตให้น�าเข้าปลาตระกูลคาร์พ 

ภายใต้ระบบการกักกันโรค	ลงวันที่	7	เมษายน	พ.ศ.	2548

	 ข้อ	2	 กรมประมงจะพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้น�าปลาตระกูลคาร์พ	 (Carp	 fish)	 เข้ามาใน 

ราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยงได้ภายใต้ระบบการกักกันโรค	 โดยผู้ประสงค์จะขอหนังสืออนุญาตดังกล่าว 

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ท้ายประกาศนี้

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่	24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2548

จรัลธาดา	กรรณสูต

(นายจรัลธาดา	กรรณสูต)

อธิบดีกรมประมง
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เงื่อนไขการอนุญาตให้น�าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยง

แนบท้ายประกาศกรมประมง	เรื่อง	การอนุญาตให้น�าปลาตระกูลคาร์พเข้ามา

ในราชอาณาจักรได้ภายใต้ระบบการกักกันโรค	ลงวันที่	24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2548

	 เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเคเอชวี	 (KHV	 disease	 หรือ	 koi	 herpesvirus	 disease)	 และ 

โรคเอสวีซีวี	 (SVCV	 disease	 หรือ	 Spring	 vireamia	 of	 carp	 virus	 disease)	 กรมประมงจึงก�าหนด 

เงื่อนไขในการอนุญาตให้น�าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยงภายใต้ระบบการ 

กักกันโรค	ไว้ดังนี้

	 1.	 ผู้น�าเข้าต้องมีสถานกักกันโรคส�าหรับปลาตระกูลคาร์พที่จะน�าเข้า	 โดยสถานกักกันดังกล่าว 

ต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจากกรมประมงก่อนที่จะขออนุญาตน�าเข้า

	 2.	 ปลาตระกูลคาร์พที่จะน�าเข้าต้องมาจากแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงปลาตระกูลคาร์พ 

ที่กรมประมงได้ประกาศรับรองแล้วเท่านั้น

	 3.	 เมื่อได้น�าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว	 ผู้รับอนุญาตต้องน�า 

ปลานั้นไปกักกันโรคในสถานกักกันโรคที่ก�าหนดไว้	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 21	 วัน	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ 

กรมประมงได้ตรวจสอบและพิสูจน์โรค

	 4.	 ปลาตระกูลคาร์พที่น�าเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า	 (health	 certificate)	 เป็น 

ภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยสัตวแพทย์	 (veterinarian	 officer)	 ผู้มีอ�านาจหน้าที่ของรัฐบาลประเทศ 

ผู้ส่งออกหรือเจ้าหน้าที	่ (authorised	 officer)	 ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐบาล	 โดยอย่างน้อยต้องมี 

รายละเอียดการรับรองครบถ้วน	ดังนี้

	 	 (1)	 ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของหรือผู้ส่งออก

	 	 (2)	 จ�านวนและขนาดของปลาตระกูลคาร์พ	(ระบุชื่อวิทยาศาสตร์	และชื่อสามัญ)

	 	 (3)	 ระบุแหล่งก�าเนิด	หรือแหล่งที่มาของสัตว์น�้า	ตามที่ระบุไว้ในข้อ	2

	 	 (4)	 ปลาตระกูลคาร์พนั้นต้องมาจากประเทศ	 เขต	 หรือฟาร์มซึ่งมีระบบการเฝ้าระวังโรคและ 

การตรวจวินิจฉัยโรคตามมาตรฐานที่ก�าหนดโดยองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่าง

ประเทศ	 หรือ	 Office	 International	 des	 Epizooties	 (OIE)	 กรณีที่เทคนิคการตรวจ 

ไม่ปรากฏในคู่มือ	 OIE	 ให้ใช้การตรวจด้วยเทคนิค	 PCR	 และจะต้องระบุเอกสารอ้างอิง 

ลงในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าด้วย

	 	 (5)	 ก่อนส่งออก	ปลาตระกูลคาร์พต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์โรค	KHV	โดยวิธี	Nested	PCR	

จากห้องปฏิบัติการของรัฐหรือหน่วยงานที่รัฐบาลรับรอง	 (พร้อมแสดงเอกสารเคลื่อนย้าย 

ปลาที่ออกโดยเจ้าของฟาร์ม)
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	 	 (6)	 ปลาตระกูลคาร์พนั้นจะต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วง	 3	 เดือน	

ก่อนที่จะมีการส่งออก

	 	 (7)	 ก่อนส่งออก	 7-10	 วัน	 ปลาตระกูลคาร์พนั้นจะต้องมีการกักกันและได้รับการก�าจัดปรสิต 

ภายนอกแล้ว

	 	 (8)	 จะต้องมีการรับรองโรคของปลาตระกูลคาร์พที่จะน�าเข้ามาในประเทศไทย	ดังนี้

	 	 	 (8.1)	 โรคเอสวีซีวี	(SVCV	disease	หรือ	Spring	viraemia	of	carp	virus	disease)

	 	 	 (8.2)	 โรคเคเอชวี	(KHV	disease	หรือ	koi	herpesvirus	disease)

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้าจืด

โทรศัพท์	0-2579-4122,	0-2579-6803	และ	0-2579-6977	ในวันและเวลาราชการ
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ประกาศกรมประมง

เรื่อง	การพิจารณาประกาศรับรองแหล่งหรือสถานประกอบการ

เพาะเลี้ยงปลาตระกูลคาร์พเพื่อการน�าเข้า

	 ตามประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 การอนุญาตให้น�าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ 

ระบบการกักกันโรค	 ลงวันที่	 30	 กันยายน	 พ.ศ.	 2547	 กรมประมงได้ก�าหนดให้มีการพิจารณาออกหนังสือ 

อนุญาตให้น�าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยงได้ภายใต้ระบบการกักกันโรคโดย 

ผู้ประสงค์จะขออนุญาตน�าเข้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ท้ายระเบียบดังกล่าว	ซึ่งในข้อ	2	ของเงื่อนไข 

ดังกล่าวก�าหนดให้ปลาตระกูลคาร์พที่จะน�าเข้าต้องมาจากแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงปลาตระกูล 

คาร์พที่กรมประมงได้ประกาศรับรองแล้ว	นั้น

	 เพื่อให้การพิจารณาออกประกาศรับรองแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงปลาตระกูลคาร์พที่จะ 

น�าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม	กรมประมงจึงออกประกาศดังนี้

	 1.	 บุคคลใดประสงค์จะขอเสนอรายชื่อแหล่ง	 หรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงปลาตระกูลคาร์พ 

แห่งใด	 เพื่อให้กรมประมงประกาศรับรองดังกล่าวนั้น	 ให้ยื่นข้อเสนอเป็นหนังสือที่สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้าจืด 

กรมประมง	ในวันและเวลาราชการ	ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	พร้อมด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 1.1	 ชื่อ	 ที่อยู่	 และ	 e-mail	 address	 ของแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงปลาตระกูล 

คาร์พ	ที่ประสงค์จะขอให้กรมประมงประกาศรับรอง	รวมทั้งของบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่สามารถติดต่อได้

	 	 1.2	 หนังสือรับรองการปลอดเชื้อจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือ 

จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายของประเทศที่ส่งออกซึ่งแสดงว่า 

แหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงปลาตระกูลคาร์พนั้นได้มีการเฝ้าระวังโรคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	

โดยไม่พบว่ามีการตายที่ผิดปกติในระยะเวลา	3	เดือน	ก่อนการส่งออก

	 	 1.3	 หนังสือยืนยันจากแหล่งหรือสถานประกอบการว่า	 สามารถจะขอออกหนังสือรับรอง

สุขภาพสัตว์น�้า	 (Health	 certificate)	จากหน่วยงานตามข้อ	1.2	ที่แสดงว่าปลาตระกูลคาร์พที่จะน�าเข้ามาใน 

ราชอาณาจักรในแต่ครั้งนั้นปลอดเชื้อ	 โดยการตรวจด้วยเทคนิค	 PCR	 หรือตรวจตามวิธีที่	 OIE	 ก�าหนด	 โดย 

มีรายชื่อของโรคที่ก�าหนดดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 โรคเอชวีซีวี	(SVCV	diseases,	spring	viraemia	of	carp	virus	disease)

	 	 	 (2)	 โรคเคเอชวี	(KHV	Koi	herpesvirus	disease)
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	 	 1.4	 ชื่อ	ที่อยู่	และ	e-mail	address	ของหน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการที่ได้ออกหนังสือรับรอง

การปลอดเชื้อ	ตามข้อ	1.2	รวมทั้งของบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่สามารถติดต่อได้

	 2.	 เมื่อแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงปลาตระกูลคาร์พที่บุคคลได้ยื่นเสนอตามข้อ	 1	 นั้น 

ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงแล้ว	 กรมประมงจะได้ประกาศรับรอง 

แหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงปลาตระกูลคาร์พนั้นเพื่อการน�าเข้าต่อไป

	 3.	 ผู้ที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงปลาตระกูลคาร์พเพื่อการ 

น�าเข้า	 สามารถติดต่อหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้าจืด	 ส�านักวิจัยและ 

พัฒนาประมงน�้าจืด	กรมประมง	เกษตรกลาง	เขตจตุจักร	10900	โทรศัพท์		0	2579	4122,	0	2579	6803	

และ	 0	 2579	 6977	 โทรสาร	 0	 2561	 3993	 ในวันและเวลาราชการ	 หรือติดต่อทาง	 E-mail	 address 

ได้ที่	AAHRI@fisheries.go.th

ประกาศ	ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2547

สิทธิ	บุญยรัตผลิน

(นายสิทธิ	บุญยรัตผลิน)

อธิบดีกรมประมง
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ระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการน�าเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว

เพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์	พ.ศ.	2547

	 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขบางประการในการพิจารณาอนุญาตให้ 

น�าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวเข้ามาในราชอาณาจักร	เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวภายในประเทศ 

ให้มีคุณภาพและยั่งยืน	 รวมทั้งเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในกุ้งขาวดังกล่าว	 โดย 

ทั้งนี้	 กรมประมงจะพิจารณาอนุญาตให้น�าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ ้งขาวที่ปลอดเชื้อเฉพาะเพื่อการเพาะพันธุ์และ 

ปรบัปรงุสายพนัธุ์	และผูน้�าเข้าจะต้องได้ขึน้ทะเบยีนฟาร์มเพาะเลีย้งกุง้ขาวเพือ่ขอน�าเข้ามาส�าหรบัการเพาะพนัธุ์

และปรับปรุงสายพันธุ์ไว้กับกรมประมงแล้วเท่านั้น

	 ดังนั้น	อาศัยอ�านาจตามมาตรา	32	แห่ง	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2534 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พ.ศ.	 2545	

ประกอบกับมาตรา	 39	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 พ.ศ.	 2539	 กรมประมงจึงออก 

ระเบียบก�าหนดวิธีปฏิบัติราชการส�าหรับการน�าเข้าและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ ้งขาวเพื่อการ 

เพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “	 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการน�าเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยง 

กุ้งขาวเพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์	พ.ศ.	2547”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ในระเบียบนี้

	 	 (1)	 กุ้งขาว	หมายถึง	กุ้งขาวชนิด	Penaeus vannamei

	 	 (2)	 ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว	 หมายถึง	 ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวเพื่อขอน�าเข้ามาส�าหรับการ 

เพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์ตามระเบียบนี้

	 	 (3)	 พนักงานเจ้าหน้าที่	 หมายถึง	 ข้าราชการกรมประมงซึ่งมีหน้าที่ด�าเนินการในส่วนที่ 

เกี่ยวกับระเบียบนี้	และหมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมงด้วย
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การขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว

	 ข้อ	4	 ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่จะขอขึ้นทะเบียนตามระเบียบนี้	ต้องมีมาตรฐานดังนี้

	 	 (1)	 เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	CoC	จากกรมประมงเท่านั้น

	 	 (2)	 ได้จัดให้มีเขตกักกันพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวไว้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ	 ซึ่งสามารถควบคุม 

การเคลื่อนย้ายได้อย่างรัดกุมตามที่ระบุไว้ในข้อ	14

	 	 (3)	 ได้จัดให้มีบ่อที่ใช้ส�าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวไว้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนโดยไม่ปะปนกับ 

กุ้งอื่นๆ

	 	 (4)	 ได้จัดให้มีบ่อที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์กุ้งขาว	 ซึ่งใช้ท�าการเพาะพันธุ์เฉพาะกุ้งขาวที่ได้

รับอนุญาตให้น�าเข้า	 หรือกุ้งขาวที่ได้จากการปรับปรุงสายพันธุ์เท่านั้น	 ทั้งนี้	 ห้ามใช้บ่อดังกล่าวกับกุ้งขาวที่ 

ได้จากบ่อดิน

	 ข้อ	5	 ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว	 ให้ยื่นค�าขอตามแบบ	 กข.	 1	 พร้อม 

แนบเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 	 (1)	 เอกสารรับรองการเป็นฟาร์มมาตรฐาน	CoC

	 	 (2)	 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา	ให้แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค�าขอ

	 	 (3)	 กรณีเป็นนิติบุคคล	ให้แนบ

	 	 	 (3.1)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท	 หรือห้างหุ้นส่วน	 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 

90	วัน	นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

	 	 	 (3.2)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 

ส�าเนาทะเบียนสบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ	หรือกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

	 	 (4)	 กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน	ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย

	 	 	 (4.1)	 หนังสือมอบอ�านาจ

	 	 	 (4.2)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 

ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

	 	 (5)	 แผนการด�าเนินงานโครงการปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งขาว

	 	 (6)	 กรณีที่ผู้ยื่นค�าขอมีความประสงค์จะจ�าหน่ายลูกกุ้งขาวในระยะ	 Nauplius	 จากฟาร์ม 

เพาะเลี้ยงกุ้งขาวให้แก่ฟาร์มเพาะพันธุ์อื่น	 ให้แนบบัญชีรายชื่อของฟาร์มเพาะพันธุ์ที่จะรับซื้อลูกกุ้งนั้นด้วย 

โดยฟาร์มเพาะพันธุ ์ดังกล่าวนั้นจะต้องได้มาตรฐาน	 CoC	 และได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมจาก 

กรมประมงแล้ว
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	 ข้อ	6	 ค�าขอตามข้อ	 5	 ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ที่สถาบัน	 ศูนย์	 หรือสถานีในสังกัดส�านัก 

วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง	 ในท้องที่หรือท้องที่ใกล้เคียงที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวตั้งอยู่	 หรือจะยื่นต่อ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล	กรมประมง	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	ก็ได้

	 ข้อ	7	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค�าขอแล้ว	ให้ด�าเนินการดังนี้

	 	 (1)	 ตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอและเอกสารหลักฐาน	พร้อมทั้งลงทะเบียนรับค�าขอ

	 	 (2)	 ตรวจสอบสถานประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว	 และบันทึกผลการตรวจสอบตาม 

แบบ	 กข.2	 และแบบ	 กข.2-1	 ท้ายระเบียบนี้	 พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของฟาร์มในการที่จะรองรับพ่อแม่ 

พันธุ์กุ้งขาว

	 ข้อ	8	 ในกรณทีีพ่นกังานเจ้าหน้าทีเ่หน็ว่า	ผลการตรวจสอบครบถ้วนถกูต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน

ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่ก�าหนดไว้ในข้อ	 4	 ให้เสนอผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพิจารณา 

ออกหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวให้แก่ผู้ขอ	 โดยใช้หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนตาม 

แบบ	กข.	3	ท้ายระเบียบนี้

	 แต่หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่ากรณีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	 หรือไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก�าหนดไว้	ก็ให้แจ้งผู้ขอทราบโดยเร็ว

การขออนุญาตน�ากุ้งขาวเข้ามาในราชอาณาจักร

	 ข้อ	9	 กรมประมงจะพิจารณาอนุญาตให้น�าเข้าพ่อแม่พันธุ ์กุ ้งขาวที่ปลอดเชื้อเฉพาะ	 เพื่อการ 

เพาะพันธุ ์และปรับปรุงสายพันธุ ์	 และกุ ้งขาวนั้นต้องมาจากแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ ้งที่ 

กรมประมงได้ประกาศรับรองแล้วเท่านั้น

	 ข้อ	10	 ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวตามระเบียบนี้แล้ว	หากประสงค์ 

จะขออนุญาตน�าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์ให้ด�าเนินการ

ยืน่ค�าขออนญุาตตามระเบยีบกรมประมงว่าด้วยการยืน่ค�าขออนญุาตให้น�าสตัว์น�า้บางชนดิเข้ามาในราชอาณาจกัร	

โดยให้ผู้ยื่นค�าขอแนบหลักฐานเอกสารดังต่อไปนี้	ประกอบการยื่นค�าขออนุญาตนั้นด้วย

	 	 (1)	 ส�าเนาหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว	 (ตามแบบ	 กข	 3)	 และบัญชี

รายละเอียดการน�าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวเพื่อเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์	(ตามแบบ	กข	3-1)

	 	 (2)	 หนังสือรับรองการปลอดเชื้อ	 SPF	 (Specific	 Pathogenic	 Free)	 จากหน่วยงาน 

ของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย	 หรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตาม 

กฎหมายของประเทศที่ส่งออกซึ่งแสดงว่า	 กุ้งขาวที่น�าเข้านั้นเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ปลอดเชื้อ	 โดยผ่านการคัดเลือก 

สายพันธุ์และเลี้ยงในฟาร์มที่มีระบบ	 Biosecure	 ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังโรคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 โดย 

ไม่พบว่ามีการตายที่ผิดปกติในระยะเวลา	 3	 เดือนก่อนส่งออก	 และรับรองการปลอดเชื้อ	 SPF	 (Specific 

Pathogenic	 Free)	 โดยใช้การตรวจด้วยเทคนิค	 PCR	 หรือตรวจตามวิธีที่	 OIE	 ก�าหนด	 โดยมีรายชื่อของ 

โรคที่ก�าหนดดังต่อไปนี้
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	 	 	 (1)	 โรคจุดขาว	(WSSV,	White	Spot	Syndrome	Virus)

	 	 	 (2)	 โรคหัวเหลือง	(YHV,	Yellowhead	Virus)

	 	 	 (3)	 โรคทอร่า	(TSV,	Taura	Syndrome	Virus)

	 	 	 (4)	 โรคแคระแกรน	 (IHHNV,	 Infectious	 Hypodermal	 and	 Hematopoietic 

	 	 	 	 Necrosis	Virus)

	 	 	 (5)	 โรคอื่นตามที่กรมประมงประกาศก�าหนด

	 	 (3)	 ในกรณทีีเ่คยน�าเข้ากุง้ขาวตามระเบยีบนีม้าแล้ว	ให้แนบส�าเนาบนัทกึข้อมลูทีม่รีายละเอยีด

การปฏิบัติงาน	 จ�านวนและที่มาของกุ้งขาว	 และสุขภาพของกุ้งขาว	 รวมทั้งลักษณะอาการป่วยและจ�านวน 

ที่ตายของกุ้งขาวตามข้อ	17(4)

	 ข้อ	11	 เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตให้น�ากุ้งขาวมีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว	 ผู้ขอจึงจะสามารถ 

น�ากุ้งขาวนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรได้	 และหากผู้ได้รับหนังสืออนุญาตประสงค์จะได้รับการยกเว้นเงินอากร 

น�าเข้าในการน�าเข้ากุ้งขาวนั้น	 ก็ให้ด�าเนินการตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นค�าขอหนังสือ

รับรองยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ์	 โดยยื่นค�าขอได้ที่ส่วนอนุญาตและจัดการประมง	 ส�านักบริหาร

จัดการด้านการประมง

	 ข้อ	12	 ให้ผู้รับหนังสืออนุญาตน�ากุ้งขาวนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะทางด่านศุลกากรที่ก�าหนด

ไว้	โดยให้แจ้งการน�าเข้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจการค้าสัตว์น�้าที่ก�าหนดไว้ด้วย	ดังนี้

	 	 (1)	 ทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ	 โดยให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�าด่าน 

ตรวจการค้าสัตว์น�้าท่าอากาศยานกรุงเทพฯ

	 	 (2)	 ทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่	 โดยให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�าด่าน 

ตรวจการค้าสัตว์น�้าท่าอากาศยานหาดใหญ่

	 	 (3)	 ทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต	 ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจการ

ค้าสัตว์น�้าท่าอากาศยานภูเก็ต

	 ข้อ	13	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจการค้าสัตว์น�้าได้รับแจ้งการน�ากุ้งขาวมีชีวิตเข้ามา 

ในราชอาณาจักรแล้ว	ให้ด�าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งขาวนั้น	จ�านวน	1	กล่อง	หรือจ�านวนไม่น้อยกว่า	10	ตัว	

โดยให้ลงนามก�ากับบนกล่องซึ่งได้สุ่มเก็บเป็นตัวอย่างนั้นด้วย

	 ให้ผู้น�าเข้าเป็นผู้ด�าเนินการน�าส่งตัวอย่างกุ้งขาวที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สุ่มเก็บตามวรรคแรกนั้น 

ไปยังหน่วยงานของกรมประมงดังต่อไปนี้โดยเร่งด่วน

	 	 (1)	 กรณีที่น�าเข้าทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ	 ให้น�าส่ง	 ณ	 สถาบันวิจัยสุขภาพ 

สัตว์น�้าจืด	กรมประมง	เกษตรกลาง	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

	 	 (2)	 กรณีที่น�าเข้าทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่	 ให้น�าส่ง	 ณ	 สถาบันวิจัยสุขภาพ 

สัตว์น�้าชายฝั่ง	จังหวัดสงขลา
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	 	 (3)	 กรณีที่น�าเข้าทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต	 ให้น�าส่ง	 ณ	 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

ประมงชายฝั่งภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต

	 ข้อ	14	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สุ ่มเก็บตัวอย่างกุ้งขาวที่น�าเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ให้ผู ้น�าเข้า 

น�ากุ้งขาวนั้นไปยังฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น	 และภายในก�าหนดเวลา	 15	 วัน 

นับแต่วันที่น�าเข้า	 ให้ถือว่าเป็นระยะเวลาในการกักกันโรค	 ห้ามมิให้ท�าการเคลื่อนย้ายกุ ้งขาวมีชีวิตนั้น 

ออกจากบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ก�าหนดไว้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวนั้น	 เว้นแต่จะเคลื่อนย้ายโดย 

ได้รับอนุญาตและตามวิธีการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรก�าหนด

การจ�าหน่ายลูกกุ้งขาว

	 ข้อ	15	 ผู ้ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ ้งขาวสามารถจ�าหน่ายกุ ้งขาวได้เฉพาะลูกกุ ้งในระยะ 

Post	 larva	 เท่านั้น	 โดยต้องเก็บลูกกุ้งไว้ส�าหรับการปรับปรุงพันธุ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของจ�านวนลูกกุ้ง 

ที่ผลิตได้ในแต่ละครั้ง

	 กรณีที่ประสงค์จะจ�าหน่ายลูกกุ้งระยะ	 Nuaplius	 ก็ให้กระท�าได้เฉพาะการจ�าหน่ายให้แก่ฟาร์ม 

เพาะพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน	CoC	ที่ได้แจ้งบัญชีรายชื่อไว้แล้วตามข้อ	5(6)	หรือที่จะได้แจ้งเพิ่มเติมแก่กรมประมง

ภายหลังจากนั้น

	 ข้อ	16	 ในการจ�าหน่ายลูกกุ้งขาว	 ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดท�าหนังสือก�ากับ 

การจ�าหน่ายสัตว์น�้า	พ.ศ.	2546	โดยให้แนบส�าเนาหนังสือรับรองการปลอดเชื้อ	SPF	(Specific	Pathogenic	

Free)	ที่ได้มาตามข้อ	10(2)		ในการขอหนังสือก�ากับการจ�าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น�้าส�าหรับลูกกุ้งขาวนั้นด้วย

การควบคุมและก�ากับดูแล

	 ข้อ	17	 เมื่อได้ออกหนังสือส�าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวให้แก่บุคคลใดแล้ว 

ให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ด�าเนินการหรือถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 จัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวนั้นให้คงมาตรฐานตามที่ก�าหนดไว้ตามข้อ	 4	 อยู่ตลอด 

ระยะเวลาด�าเนินการ

	 	 (2)	 ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าท�าการตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวเป็นระยะๆ 

ตามความจ�าเป็นอย่างน้อยเดือนละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการเฝ้าระวังโรค	 การตรวจติดตามผลการ

ปรับปรุงพันธุ์	และควบคุมโรคกุ้งขาวชนิดร้ายแรง

	 	 (3)	 กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบโรคตามที่ระบุไว้ในข้อ	 10(2)	 ต้องยินยอมให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ท�าลายกุ้งขาวที่ได้รับอนุญาตให้น�าเข้านั้นเสียทั้งหมดทันที	 โดยผู้น�าเข้าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการ 

ด�าเนินการ
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	 	 (4)	 กรณีที่มีการตายผิดปกติของกุ้งขาวในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว	 ให้รีบแจ้งสถาบัน	 ศูนย์ 

หรือสถานีในสังกัดของส�านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง	 หรือแจ้งสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้าจืดในทันที 

พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างกุ้งขาวที่ตายไว้ในสภาพที่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงสามารถน�ามาตรวจพิสูจน์โรคได้	 เช่น 

แช่แข็ง	แช่ในแอลกอฮอล์	70	เปอร์เซ็นต์	เป็นต้น

	 ข้อ	18	 ในกรณีดังต่อไปนี้	 กรมประมงอาจพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์ม 

เพาะเลี้ยงกุ้งขาวซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้	ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน	2	ปี

	 	 (1)	 บุคคลนั้นฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติการตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	14	ข้อ	15	หรือข้อ	17

	 	 (2)	 กรมประมงได้ตรวจพบว่า	 บุคคลนั้นได้กรอกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารหรือ 

กระท�าการปลอมเอกสารใดๆ	ที่เกี่ยวกับระเบียบนี้	หรือใช้เอกสารอันเป็นเท็จหรือเอกสารปลอมดังกล่าว

	 ข้อ	19	 ในกรณีที่มีการตรวจพบโรคชนิดตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	 10(2)	 กรมประมงอาจพิจารณา 

งดการออกหนังสืออนุญาตให้น�าเข้ากุ้งขาวส�าหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวนั้นทันที

	 ข้อ	20	 ในกรณีตามข้อ	 18(2)	 กรมประมงจะด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

อีกด้วย

	 ข้อ	21	 ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

	 กรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด�าเนินการตามระเบียบนี้	ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้มีอ�านาจวินิจฉัย

ชี้ขาด	และจะก�าหนดให้ผ่อนผันการบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระเบียบนี้ส�าหรับกรณีใดก็ได้

ประกาศ	ณ	วันที่	10	พฤษภาคม	พ.ศ.	2547

สิทธิ	บุณยรัตผลิน

(นายสิทธิ	บุณยรัตผลิน)

อธิบดีกรมประมง
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ประกาศกรมประมง

เรื่อง	การขออนุญาตน�าเข้าลูกกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร

	 ด้วยในปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลของไทย	 มีความจ�าเป็นต้องน�าพันธุ์กุ้งทะเลเข้ามาใน 
ราชอาณาจักร	 เพื่อการพัฒนาคุณภาพ	 และการปรับปรุงสายพันธุ์	 กรมประมงจึงขอยกเลิกประกาศกรมประมง 
ลงวันที่	 11	 เมษายน	 2542	 เรื่อง	 งดออกหนังสืออนุญาตให้น�าเข้าลูกกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักรและ 
อนุญาตให้น�าลูกกุ้งทะเลคุณภาพดีเข้ามาในราชอาณาจักร	ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

	 1.	 ผู้ขออนุญาตน�าเข้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี	 (COC) 
จากกรมประมง

	 2.	 ลูกกุ้งทะเลที่น�าเข้าต้องมีหนังสือรับรองการปลอดเชื้อ	 SPF	 (Specific	 Pathogenic	 Free) 
จากหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย	 หรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 
ของรัฐตามกฎหมายของประเทศที่ส่งออกซึ่งแสดงว่า	 กุ้งที่น�าเข้ามานั้นปลอดเชื้อ	 โดยผ่านการคัดเลือก 
สายพันธุ์และเลี้ยงในฟาร์มที่มีระบบ	 Biosecure	 ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังโรคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 โดย 
ไม่พบว่ามีการตายที่ผิดปกติในระยะเวลา	 3	 เดือนก่อนส่งออก	 และรับรองการปลอดเชื้อ	 SPF	 (Specific 
Pathogenic	 Free)	 โดยใช้การตรวจด้วยเทคนิค	 PCR	 หรือตรวจตามวิธีที่	 OIE	 ก�าหนด	 โดยมีรายชื่อของ 
โรคที่ก�าหนดดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 โรคจุดขาว	(WSSV,	White	Spot	Syndrome	Virus)
	 	 (2)	 โรคหัวเหลือง	(YHV,	Yellowhead	Virus)
	 	 (3)	 โรคทอร่า	(TSV,	Taura	Syndrome	Virus)
	 	 (4)	 โรคแคระแกรน	 (IHHNV,	 Infectious	 Hypodernal	 and	 Hematopoietic	 Necrosis	
Virus)
	 	 (5)	 โรคอื่นตามที่กรมประมงประกาศก�าหนด

	 3.	 กรณีเป็นกุ้งชนิดอื่น	 ที่มิได้มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย	 ต้องน�าเสนอคณะกรรมการระดับสถาบัน
ความหลากหลายทางชีวภาพพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการอนุญาตให้น�าเข้า

	 4.	 ผู้ขออนุญาตน�าเข้าต้องอนุญาตและให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา

	 ทั้งนี้	 การขออนุญาตและการอนุญาตให้ปฏิบติตามระเบียบกรมประมง	 ลงวันที่	 29	 กันยายน	 2547 
ว่าด้วยการยื่นค�าขอและการอนุญาตน�าเข้าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่	28	สิงหาคม	พ.ศ.	2551

สมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์

(นางสมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์)
อธิบดีกรมประมง
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ประกาศกรมประมง

เรื่อง	การขออนุญาตน�าลูกกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร	ฉบับที่	2

	 ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมง	 เรื่องการขออนุญาตน�าเข้าลูกกุ ้งทะเลเข้ามาใน 

ราชอาณาจักร	 ลงวันที่	 28	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2551	 เพื่อก�าหนดให้ผู้น�าเข้าลูกกุ้งทะเลต้องแนบหนังสือรับรอง 

การปลอดเชื้อ	SPF	(Specific	Pathogenic	Free)	โดยมีรายชื่อโรคตามที่กรมประมงก�าหนด	นั้น

	 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรค	 Infectious	 Myonecrosis	 (IMN)	 ในลูกกุ้งทะเลชนิดต่างๆ 

อาศัยอ�านาจตามข้อ	 2(5)	 ของประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 การขออนุญาตน�าเข้าลูกกุ ้งทะเลเข้ามาใน 

ราชอาณาจักร	ลงวันที่	 28	สิงหาคม	พ.ศ.	2551	กรมประมง	จึงเห็นควรก�าหนดชนิดของโรคที่ต้องมีหนังสือ 

รับรองการปลอดเชื้อ	SPF	(Specific	Pathogenic	Free)	ส�าหรับผู้น�าเข้าลูกกุ้งทะเล	ดังนี้

	 โรคไอเอ็มเอ็น	(IMN,	Infectious	Myonecrosis)

	 ทั้งนี้	ให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับเมื่อพ้น	15	วันนับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	5	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553

สมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์

(นางสมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์)

อธิบดีกรมประมง
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ประกาศกรมประมง

เรื่อง	ก�าหนดชนิดของโรคที่ต้องมีหนังสือรับรองการปลอดเชื้อ	SPF	เพิ่มเติม

	 ด้วยปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของโรค	 Infectious	Myonecrosis	 (IMN)	 ในกุ้งขาว	 (Penaeus 

vannamei)	 ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 โดยพบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง	 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การเพาะเลี้ยงกุ้งของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ซึ่งจากข้อมูลขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศหรือ 

Office	 International	 des	 Epizooties	 (OIE)	 พบว่า	 มีการระบาดไปยังกุ้งฟ้า	 (P.stylirostris)	 และ 

กุ้งกุลาด�า	 (P.monodon)	 ทั้งนี้อาจแพร่ระบาดมายังประเทศใกล้เคียงรวมทั้งประเทศไทย	 ซึ่งมีอุตสาหกรรม 

การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมูลค่านับแสนล้านบาทต่อปี	 โดย	 OIE	 ได้ก�าหนดเป็นโรคชนิดที่ต้องรายงาน	 และ 

ประเทศสมาชิกควรวางระบบเฝ้าระวังและควบคุม

	 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว	 อาศัยอ�านาจตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ 

น�าเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวเพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์	 พ.ศ.	 2547	ข้อ	10(2)	

กรมประมงจึงเห็นควรก�าหนดชนิดของโรคที่ต้องมีหนังสือรับรองการปลอดเชื้อ	 SPF	 (Specific	 Pathogenic	

Free)	เพิ่มเติม	ดังนี้

	 โรคไอเอ็มเอ็น	(IMN,	Infectious	Myonecrosis)

	 ทั้งนี้	ให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับเมื่อพ้น	15	วันนับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	5	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553

สมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์

(นางสมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์)

อธิบดีกรมประมง
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ระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการน�ากุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร

พ.ศ.	2553

	 โดยที่ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคในกุ้งทะเลหลายชนิด	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการควบคุมและ 

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	 อธิบดีกรมประมงจึงก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการน�ากุ้งทะเล 

เข้ามาในราชอาณาจักรไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบยีบนีเ้รยีกว่า	“ระเบยีบกรมประมงว่าด้วยการน�ากุง้ทะเลเข้ามาในราชอาณาจกัร	พ.ศ.	2553”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ในระเบียบนี้

	 (1)	 กุ้งทะเล	 หมายความว่า	 กุ้งขาว	 กุ้งฟ้า	 กุ้งกุลาด�า	 และกุ้งทะเลอื่นตามที่กรมประมงประกาศ 

ก�าหนด

	 (2)	 ผู้รับอนุญาต	หมายความว่า	ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	

ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการอนุญาตน�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้าในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2547

	 (3)	 หนังสืออนุญาต	 หมายความว่า	 หนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร 

ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการอนุญาตน�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร 

พ.ศ.	2547

บททั่วไป

	 ข้อ	4	 นอกจากทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบนี	้ให้ผูท้ีป่ระสงค์จะน�ากุง้ทะเลเข้ามาในราชอาณาจกัรด�าเนนิการ	

ดังต่อไปนี้

	 (1)	 การน�าเข้ากุ้งกุลาด�าให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขออนุญาตน�าสัตว์น�้า 

บางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2547

	 (2)	 การน�าเข้ากุ้งขาวให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการน�าเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์ม 

เพาะเลี้ยงกุ้งขาว	เพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์	พ.ศ.	2547
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	 (3)	 การน�าเข้ากุ้งฟ้าให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการน�าเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์ม 

เพาะเลี้ยงกุ้งขาว	เพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์	พ.ศ.	2547	โดยอนุโลม

	 ทั้งนี้	 ในการยื่นค�าขออนุญาตน�าเข้ากุ้งฟ้า	 กรมประมงจะพิจารณาอนุญาตให้น�าเข้าเฉพาะเพื่อการ 

ศึกษาวิจัย	โดยมีโครงการศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต

การขออนุญาตน�าเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต

	 ข้อ	5	 การขอน�าเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตให้ผู้ยื่นค�าขอแนบหนังสือรับรอง	อย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการปลอดเชื้อ	 SPF	 (Specific	 Pathogenic	 Free)	 จากหน่วยงานของรัฐ 

ที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย 

ของประเทศที่ส่งออกซึ่งแสดงว่า	 กุ ้งทะเลที่น�าเข้าปลอดเชื้อ	 โดยผ่านการคัดเลือกสายพันธุ ์และเลี้ยงใน 

ฟาร์มที่มีระบบ	 Biosecure	 ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังโรคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 โดยไม่พบว่ามีการตาย 

ที่ผิดปกติในระยะเวลา	 3	 เดือน	 ก่อนส่งออกและรับรองการปลอดเชื้อ	 SPF	 (Specific	 Pathogenic	 Free) 

โดยใช้การตรวจด้วยเทคนิค	PCR	หรือตรวจตามวิธีที่	OIE	ก�าหนดโดยมีรายชื่อโรค	ดังต่อไปนี้

	 1.	 โรคจุดขาว	(WSSV,	White	Spot,	Syndrome	Virus)

	 2.	 โรคหัวเหลือง	(YHV,	Yellowhead	Virus)

	 3.	 โรคทอร่า	(TSV,	Taura	Syndrome	Virus)

	 4.	 โรคแคระแกรน	(IHHNV,	Infectious	Hypodermal	and	Hermayopoietic	Necrosis	Virus)

	 5.	 โรคไอเอ็มเอ็น	(IMN,	Infectious	Myonecrosis)

	 6.	 โรคอื่นตามที่กรมประมงประกาศก�าหนด

	 (2)	 ส�าเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าซึ่งมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออก	หรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ	

โดยมีรายชื่อโรค	ดังต่อไปนี้

	 1.	 โรคจุดขาว	(WSSV,	White	Spot,	Syndrome	Virus)

	 2.	 โรคหัวเหลือง	(YHV,	Yellowhead	Virus)

	 3.	 โรคทอร่า	(TSV,	Taura	Syndrome	Virus)

	 4.	 โรคแคระแกรน	(IHHNV,	Infectious	Hypodermal	and	Hermayopoietic	Necrosis	Virus)

	 5.	 โรคไอเอ็มเอ็น	(IMN,	Infectious	Myonecrosis)

	 6.	 โรคอื่นตามที่กรมประมงประกาศก�าหนด

	 ในกรณีนี้ให้เจ้าหน้าที่พิจารณากักกันเพื่อพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	 พ.ศ.	 2499 

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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	 ข้อ	6	 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาค�าขออนุญาตน�าเข้ากุ้งทะเลมีชีวิต	 หากผู้ยื่นค�าขอไม่อาจน�า 

หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้ามาประกอบค�าขออนุญาตได้	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ในการยื่นค�าขออนุญาตน�าเข้ากุ้งทะเลมีชีวิตที่ได้มาจากธรรมชาติ	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กักกัน 

เพื่อพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 (2)	 ในการยื่นค�าขออนุญาตน�าเข้ากุ ้งทะเลมีชีวิตที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง	 ห้ามมิให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ด�าเนินการออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค�าขอ

การขออนุญาตน�าเข้ากุ้งทะเลไม่มีชีวิต

	 ข้อ	7	 ส�าเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าซึ่งมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออก	 หรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ	โดยมีรายชื่อโรค	ดังต่อไปนี้

	 1.	 โรคจุดขาว	(WSSV,	White	Spot,	Syndrome	Virus)

	 2.	 โรคหัวเหลือง	(YHV,	Yellowhead	Virus)

	 3.	 โรคทอร่า	(TSV,	Taura	Syndrome	Virus)

	 4.	 โรคแคระแกรน	(IHHNV,	Infectious	Hypodermal	and	Hermayopoietic	Necrosis	Virus)

	 5.	 โรคไอเอ็มเอ็น	(IMN,	Infectious	Myonecrosis)

	 6.	 โรคอื่นตามที่กรมประมงประกาศก�าหนด

	 เว้นแต่กรณีที่ เป ็นซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของกุ ้งทะเลไม่มีชีวิตซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจมี 

โรคระบาดได้

	 ข้อ	8	 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาค�าขออนุญาตน�าเข้ากุ้งทะเลไม่มีชีวิต	 หากผู้ยื่นค�าขอไม่อาจ 

น�าหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้ามาประกอบค�าขออนุญาตได้	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ในการยื่นค�าขออนุญาตน�าเข้ากุ้งทะเลไม่มีชีวิตที่ได้มาจากธรรมชาติ	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 

สุ่มตัวอย่างกุ้งทะเลที่ประสงค์จะขออนุญาตน�าเข้าตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการตรวจสอบและสุ่มเก็บ 

ตัวอย่างสินค้าประมง	พ.ศ.	2553

	 (2)	 ในการยื่นค�าขออนุญาตน�าเข้ากุ้งทะเลไม่มีชีวิตที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง	 ห้ามมิให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ด�าเนินการออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค�าขอ
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การควบคุม

	 ข้อ	9	 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคระบาด	 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจสัตว์น�า้มีเหตุ 

อันควรสงสัยว่ากุ้งทะเลที่ขออนุญาตน�าเข้าอาจมีเชื้อโรคระบาดหรือมาจากแหล่งที่มีเชื้อโรคระบาด	 แม้ว่าผู้ยื่น 

ค�าขอหนังสืออนุญาตจะน�าหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้ามาแนบประกอบค�าขออนุญาตแล้วก็ตาม	 พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจสัตว์น�า้อาจด�าเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งทะเลที่ขออนุญาตน�าเข้าตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ 

ในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประมง	พ.ศ.	2553	เพื่อตรวจสอบได้

	 ข้อ	10		ให้อธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้

	 กรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด�าเนินการตามระเบียบนี้	 ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้มีอ�านาจ 

วินิจฉัยชี้ขาด	และจะก�าหนดให้ผ่อนผันการบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระเบียบนี้ส�าหรับกรณีใดก็ได้

ประกาศ	ณ	วันที่	19	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553

สมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์

(นางสมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์)

อธิบดีกรมประมง
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ประกาศกรมประมง

เรื่อง	งดออกหนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	ประเภทกุ้งทะเล

	 ด้วยปรากฏว่าได้มีการแพร่ระบาดของโรค	 Infectious	 Myonecrosis	 (IMN)	 ในกุ ้งทะเลที่ 

ประเทศบราซิลและประเทศอินโดนีเซีย	 ซึ่งการระบาดมีความรุนแรงและขยายพื้นที่เป็นบริเวณกว้างสร้าง 

ความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมกุ้งในประเทศบราซิลและประเทศอินโดนีเซียอย่างมาก	 และยังไม่สามารถ 

ควบคุมการระบาดของโรคได้

	 ตามมาตรา	 54	 แห่งพระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 2490	 ก�าหนดห้ามมิให้น�าสัตว์น�้าชนิดหนึ่ง 

ชนิดใดตามที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาเข้ามาในราชอาณาจักร	 โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

และตามพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2547	 ได้ระบุให้กุ้งเป็น 

สัตว์น�้าที่ต้องขออนุญาตให้น�าเข้ามาภายในราชอาณาจักร	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้โรคระบาดดังกล่าว

เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย	 ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมกุ้งทะเลของไทย	 กรมประมง 

จึงงดออกหนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรประเภทกุ้งทะเล	 จ�านวน	 3	 ชนิด 

ได้แก่	 กุ้งขาว	 (Penaeus vannamei)	 กุ้งกุลาด�า	 (P.monodon)	 กุ้งฟ้า	 (P.stylirostris)	 น�าเข้าจาก 

ประเทศบราซิลและประเทศอินโดนีเซียเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลง	 ทั้งนี้ 

กรมประมง	 จะงดออกหนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรดังกล่าว	 ตั้งแต่วันที่ 

3	เมษายน	2553	เป็นต้นไป

	 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่	23	มีนาคม	พ.ศ.	2553

สมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์

(นางสมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์)

อธิบดีกรมประมง
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ระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการยื่นค�าขอและการอนุญาตน�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2547

	 โดยที่พระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 2490	 มาตรา	 54	 ได้ก�าหนดห้ามน�าสัตว์น�้าชนิดหนึ่ง 

ชนิดใดตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

โดยได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และขั้นตอนในการยื่นค�าขอและการอนุญาตในการดังกล่าวไว้ใน 

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการอนุญาตน�าสัตว์น�้าที่มีชีวิตบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร 

พ.ศ.	2537	ซึ่งกรมประมงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรังให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	32	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2534	 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ.	 2545	 อธิบดีกรมประมงจึงออกระเบียบก�าหนดวิธีปฏิบัติราชการส�าหรับการยื่นค�าขอและการอนุญาต 

น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	ไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการอนุญาตน�าสัตว์น�้าบางชนิด

เข้ามาในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2547”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขออนุญาตน�าสัตว์น�้าที่มีชีวิตบางชนิดเข้ามา 

ในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2537

	 ข้อ	4		ในระเบียบนี้

	 	 (1)	 สัตว์น�้า	 หมายความว่า	 สัตว์น�้าชนิดที่ระบุชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา	 ซึ่งออกตามความ 

ในมาตรา	54	แห่งพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	2490

	 	 (2)	 หนังสืออนุญาต	 หมายความว่า	 หนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาใน 

ราชอาณาจักร	 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้เพื่ออนุญาตให้ผู้รับอนุญาตน�าสัตว์น�้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร 

ได้ตามมาตรา	54	แห่งพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	2490

	 	 (3)	 ผู้ยื่นค�าขอ	 หมายความว่า	 ผู้ยื่นค�าขอหนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาใน 

ราชอาณาจักร

	 	 (4)	 ผู้รับอนุญาต	 หมายความว่า	 ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาใน 

ราชอาณาจักร
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	 	 (5)	 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้มีอ�านาจ	 หมายความว่า	 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจอนุญาต 

ให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา	 54	 แห่งพระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 2490 

ซึ่งเป็นไปตามค�าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 (6)	 การน�าเข้า	หมายความว่า	การน�าเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ	5

	 ข้อ	5	 เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาด�าเนนิการตามระเบยีบนี	้ให้แยกการน�าเข้าสตัว์น�า้ตามวตัถปุระสงค์

ที่น�าเข้า	ดังนี้

	 	 (1)	 น�าเข้าเพื่อการค้า	หมายความว่า	การน�าสัตว์น�้าเข้ามาเพื่อจ�าหน่ายภายในประเทศ

	 	 (2)	 น�าเข้าเพือ่การส่งออก	หมายควาว่า	การน�าสตัว์น�า้เข้ามาเพือ่ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร	

โดยไม่มีการจ�าหน่ายภายในประเทศ	แต่เป็นเพียงการน�าเข้ามาเพื่อเปลี่ยนถ่ายน�้าหรือเปลี่ยนอากาศ

	 	 (3)	 น�าเข้าเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ	 หมายความว่า	 การน�าสัตว์น�้าเข้ามาเพื่อเลี้ยงดูเป็นสัตว์น�้า

สวยงาม	ทั้งนี้ในปริมาณที่พอสมควร

	 	 (4)	 น�าเข้าเพื่อการเพาะเลี้ยง	 หมายความว่า	 การ�าเข้าสัตว์น�้าขนาดเล็กมาเพื่อการเลี้ยงเพื่อ 

เพิ่มขนาดน�้าหนัก	รวมทั้งเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปด้วย

	 	 (5)	 น�าเข้าเพื่อท�าพันธุ์	 หมายความว่า	 การ�าเข้าสัตว์น�้าขนาดพ่อแม่พันธุ์เข้ามาเพื่อใช้ใน 

การเพาะพันธุ์

	 	 (6)	 น�าเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่งออก	 หมายความว่า	 การน�าเข้ามาเลี้ยงในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว 

ส่งออกไปโดยไม่มีการจ�าหน่ายภายในประเทศ	 โดยมีหนังสือประทับตรารับรองการตรวจสอบการน�าเข้าและ 

ส่งออกที่ถูกต้อง

	 	 (7)	 น�าเข้าเพื่อการบริโภค	 หมายความว่า	 การน�าสัตว์น�้าเข้ามาเพื่อเป็นอาหาร	 หรือใช้ 

ประกอบเป็นอาหาร

	 	 (8)	 น�าเข้าเพื่อการศึกษาวิจัย	 หมายความว่า	 การน�าเข้ามาเพื่อท�าการศึกษาวิจัย	 โดยมี 

โครงการศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต

	 	 (9)	 น�าเข้าเพือ่การอืน่	หมายความว่า	การน�าเข้ามาโดยมวีตัถปุระสงค์ทีน่อกเหนอืจากทีก่�าหนด

ไว้ใน	(1)-(8)

	 ข้อ	6	 ผู ้ที่ประสงค์จะขอหนังสืออนุญาตเพื่อน�าสัตว์น�้าเข้ามาในราชอาณาจักร	 ให้ยื่นค�าขอต่อ 

พนักงานเจ้าหน้าที่	ณ	สถานที่ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ส่วนอนุญาตและจัดการประมง	ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	กรมประมง	หรือ

	 	 (2)	 ส�านักงานประมงจังหวัดในท้องที่	 ในกรณีผู้ยื่นค�าขอประสงค์จะน�าสัตว์น�้าเข้ามาใน 

ราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรในจังหวัดนั้น	หรือ
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	 	 (3)	 ด่านตรวจสัตว์น�้า	 ในกรณีที่ผู ้ยื่นค�าขอประสงค์จะน�าสัตว์น�้าเข้ามาในราชอาณาจักร 

ผ่านด่านศุลกากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น�้านั้น

	 ข้อ	7	 ให้ผู้ยื่นค�าขอกรอกข้อความในค�าขอให้ถูกต้องครบถ้วน	 พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐาน

ประกอบค�าขอดังต่อไปนี้ด้วย

	 	 (1)	 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา	 ให้แนบส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 	 (2)	 ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล	ให้แนบ

	 	 	 (2.1)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

	 	 	 (2.2)	 ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัว 

เจ้าหน้าที่ของรัฐของกรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ	หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคล

	 	 (3)	 ในกรณีที่มอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นค�าขอแทน	ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย

	 	 	 (3.1)	 หนังสือมอบอ�านาจ

	 	 	 (3.2)	 ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัว 

เจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอ�านาจ

	 	 (4)	 ส�าเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในการประมง	การค้าสินค้าสัตว์น�้า	ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	

หรืออุตสาหกรรมสัตว์น�้า	(อนุญาต	6)	ส�าหรับกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว

	 	 (5)	 ส�าเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ตาม 

กฎหมายของประเทศผู้ส่งออกสัตว์น�้าซึ่งแสดงว่า	 สัตว์น�้านั้นปราศจากโรคระบาด	 (ส�าหรับกรณีที่ต้องมีและ 

น�ามาแสดงล่วงหน้าได้)

	 	 (6)	 ส�าเนาหนังสืออนุญาตครั้งที่ผ่านมา	 ที่ได้ประทับตรารับรองการตรวจสอบถูกต้องแล้ว 

เว้นแต่เป็นการยื่นค�าขอครั้งแรก

	 	 (7)	 ส�าเนารายงานปริมาณการน�าเข้า-ส่งออกสัตว์น�้าตามข้อ	 15(2)	 ส�าหรับกรณีที่เป็นการ 

น�าเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่งออกตามข้อ	5	(6)

	 	 (8)	 รายละเอียดโครงการศึกษาวิจัย	 ส�าหรับกรณีที่เป็นการน�าเข้าเพื่อการศึกษาวิจัยตาม 

ข้อ	5	(8)

	 	 (9)	 เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กรมประมงประกาศก�าหนด

	 ในกรณีที่ผู้ยื่นค�าขอได้เคยยื่นค�าขอไว้ในครั้งก่อนๆ	 และมีเอกสารหลักฐานอย่างใดที่ได้ยื่นไว้นั้น 

ยังใช้อ้างอิงเป็นเอกสารหรือหลักฐานประกอบค�าขอได้ต่อไป	 พนักงานเจ้าหน้าที่จะผ่อนผันให้ไม่ต้อง 

แนบเอกสารหลักฐานนั้นประกอบค�าขออีกก็ได้
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	 ข้อ	8	 ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตน�าเข้าเพื่อการส่งออก	 ให้ผู้ยื่นค�าขอแจ้งรายการหรือข้อความ 

ซึ่งระบุสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและอื่นๆ	ตามแบบที่กรมประมงก�าหนดด้วย

	 ข้อ	9	 เมื่อได้รับค�าขอแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับค�าขอและตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วนของค�าขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบค�าขอนั้น

	 หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน	 ก็ให้คืนค�าขอและแจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอทราบภายใน	 1	 วัน

ท�าการ	เพื่อท�าการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

	 แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน	 ก็ให้ด�าเนินการเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ 

เพื่อพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู ้ยื่นค�าขอนั้นภายในก�าหนดเวลา	 3	 วัน	 ท�าการ	 นับแต่วันที่ได้ 

ตรวจสอบ

	 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตตามค�าขอ	 ก็ให้แจ้งผู้ยื่นค�าขอทราบ

โดยเร็ว

	 ข้อ	10	 ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามค�าขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้มีอ�านาจให้ 

พิจารณาโดยค�านึงถึงเจตนารมณ์ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	2490

	 ในกรณีที่กรมประมงมีนโยบายใหม่ซึ่งได้ประกาศก�าหนดโดยชัดแจ้งเพื่อประโยชน์สาธารณะและ 

เป็นไปตามเจตนารมณ์ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 2490	 ว่าไม่สมควรที่จะให้มีการ 

น�าสัตว์น�้าชนิดหนึ่งชนิดใดในกรณีใดเข้ามาในราชอาณาจักร	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจถือปฏิบัติตาม

นโยบายนั้นอย่างเคร่งครัด

	 ข้อ	11	 หนังสืออนุญาตที่ออกให้ตามระเบียบนี้	 จะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงนามและประทับตรารับรองไว้ในหนังสืออนุญาตนั้นตามข้อ	13	แล้ว

	 ข้อ	12	 ในการน�าสัตว์น�้าตามหนังสืออนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร	 ให้ผู ้รับอนุญาตถือปฏิบัติ 

หรือด�าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจได้ก�าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตนั้น	ดังนี้

	 	 (1)	 ผู้รับอนุญาตต้องน�าสัตว์น�้าเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่ก�าหนดไว้ใน 

หนังสืออนุญาตเท่านั้น

	 	 (2)	 ก่อนน�าสัตว์น�้าเข้ามาในราชอาณาจักร	 ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ประจ�าด่านตรวจสัตว์น�้า	 หรือส�านักงานประมงจังหวัดท้องที่	 แล้วแต่กรณี	 ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 1	 วัน

ท�าการ	เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมการตรวจสอบต่อไป

	 	 (3)	 สัตว์น�้าที่ผู้รับอนุญาตจะน�าเข้ามาในราชอาณาจักรต้องปราศจากโรคระบาด

	 	 (4)	 ผู้รับอนุญาตจะต้องน�าหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้าที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอ�านาจ

หน้าที่ตามกฎหมายของประเทศผู้ส่งออกสัตว์น�้าซึ่งแสดงว่า	 สัตว์น�้านั้นปราศจากโรคระบาดมาแสดงต่อ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ในการน�าสัตว์น�้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร	 เว้นแต่กรณีที่เป็นซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใด 

ของสัตว์น�้าซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจมีโรคระบาดได้
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	 	 (5)	 สตัว์น�้าทีผู่ร้บัอนญุาตจ�าน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรต้องมชีนดิ	ขนาดและปรมิาณถกูต้อง

ตรงกับที่ก�าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต	หรือไม่เกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต

	 	 (6)	 หนังสืออนุญาตที่ออกให้	 1	 ฉบับ	 ผู ้รับอนุญาตสามารถใช้น�าสัตว์น�้าเข้ามาใน 

ราชอาณาจักรได้เพียง	1	ครั้ง

	 	 (7)	 เงื่อนไขอื่นๆ	ตามความเหมาะสม

	 ข้อ	13	 ให้พนกังานเจ้าหน้าทีป่ระจ�าด่านตรวจสตัว์น�า้	หรอืส�านกังานประมงจงัหวดัทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ให้ท�าหน้าที่ที่ด่านตรวจสัตว์น�้า	 แล้วแต่กรณี	 ท�าการตรวจสอบความถูกต้องของการน�าสัตว์น�้าเข้ามาใน 

ราชอาณาจักรของผู้รับอนุญาต

	 หากการน�าเข้านั้นถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต	 ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ผู้ตรวจสอบลงนามและประทับตรารับรองไว้ในหนังสืออนุญาตนั้น

	 แต่ในกรณีที่การน�าเข้านั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต	 ห้ามมิให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบลงนามและประทับตรารับรองดังกล่าว

	 ข้อ	14	 กรณีที่การน�าสัตว์น�้าเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้รับอนุญาตรายใดมีความจ�าเป็นไม่อาจ 

ถือปฏิบัติหรือด�าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในข้อ	12	โดยถูกต้อง	พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ

พิจารณาผ่อนผันให้ไม่ต้องถือปฏิบัติหรือด�าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร	 ยกเว้น

กรณีเงื่อนไขตามข้อ	 12(1)	 (5)	 และ	 (6)	 ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว	์ พ.ศ.	 2499 

และกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อย่างเคร่งครัด

	 ข้อ	15	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามระเบียบนี้

	 	 (1)	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท�าและรับรองส�าเนาหนังสืออนุญาตที่ได้ประทับตรารับรองแล้ว	

มอบให้แก่ผู้รับอนุญาตส�าหรับใช้ประกอบการยื่นค�าขออนุญาตครั้งต่อไปด้วย

	 	 (2)	 กรณีที่มีการออกหนังสืออนุญาตส�าหรับการอนุญาตน�าเข้ามาเลี้ยงเพื่อการส่งออก 

ให้แก่ผู ้รับอนุญาตรายใด	 ให้ผู ้รับอนุญาตนั้นจัดท�ารายงานปริมาณการน�าเข้า-ส่งออกสัตว์น�้าที่ได้น�าเข้า 

ตามหนังสืออนุญาตนั้นจากหลักฐานการน�าเข้า-ส่งออกที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการได้ตรวจ 

รับรองถูกต้องแล้ว	และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจได้ทราบตามแบบที่กรมประมงก�าหนดด้วย

	 ข้อ	16	 การยื่นค�าขอ	 การออกหนังสืออนุญาต	 และการประทับตรารับรองตามระเบียบนี้ให้ใช้ตาม 

แบบที่กรมประมงก�าหนด

	 หนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้ให้มีอายุ	60	วัน	นับแต่วันที่อนุญาต

	 ข้อ	17	 ให้ถือว่าค�าขอที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขออนุญาตน�าสัตว์น�้า 

ที่มีชีวิตบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2537	 ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและอยู่ในระหว่าง 

การพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่	เป็นค�าขอที่ยื่นตามระเบียบนี้โดยอนุโลม
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	 ให้หนังสืออนุญาตที่ได้ออกให้ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขออนุญาตน�าสัตว์น�้าที่มี

ชีวิตบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2537	 ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นผลโดยให้น�าข้อก�าหนดของ 

ระเบียบดังกล่าวมาใช้บังคับกับหนังสืออนุญาตนั้นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

	 ข้อ	18	 ให้อธบิดกีรมประมงรกัษาการตามระเบยีบนี้	และให้มอี�านาจพจิารณาหรอืวนิจิฉยัชีข้าดปัญหา

อุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

	 	 ค�าวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด

ประกาศ	ณ	วันที่	29	กันยายน	2547

สิทธิ	บุญยรัตผลิน

(นายสิทธิ	บุญยรัตผลิน)

อธิบดีกรมประมง
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ประกาศกรมประมง

เรื่อง	เอกสารหลักฐานอื่นเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าบางชนิด

เข้ามาในราชอาณาจักร	ฉบับที่	3

	 ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมง	 ลงวันที่	 15	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2549	 เรื่อง	 เอกสารหรือ 
หลักฐานอื่นเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	ฉบับที่	 2	 โดยก�าหนด 
ให้กรณียื่นค�าขอน�าฉลามทุกชนิดทั้งที่มีชีวิต	 และซาก	 หรือเปลือกหอยเฉพาะที่ผ่านกรรมวิธีแปรสภาพ 
แปรรูป	 หรือมีลักษณะเป็นชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของฉลามหรือเปลือกหอยเข้ามาในราชอาณาจักร	 ขอให้แสดง 
หนังสือรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น�า้หรือหนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงชนิดพันธุ	์ ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐ	 (ประเทศ
ต้นทาง)	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รัฐมอบหมายในการยื่นขออนุญาตน�าเข้าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	นั้น

	 ด้วยปรากฏว่าปัจจุบันมีเรือประมงที่ท�าการประมงในทะเลนอกน่านน�้าและน�าสัตว์น�้าเข้าประเทศไทย
โดยตรงที่ไม่ได้ผ่านการน�าสัตว์น�้าขึ้นท่าของรัฐใด	 จึงไม่สามารถให้หน่วยงานของประเทศใดออกหนังสือ 
รับรองชนิดพันธุ์ฉลาม	 เพื่อใช้ในการยื่นขออนุญาตน�าเข้าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้	 ประกอบกับกรมประมง 
ได้จัดตั้งหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น�้าที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบชนิดพันธุ์ประจ�าท่าเรือน�าเข้าอย่างทั่วถึงแล้ว

	 เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการอนุญาตน�าสัตว์น�้าบางชนิด 
เข้ามาในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2547	 เป็นไปอย่างเหมาะสม	 การออกหนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรเป็นไปโดยถูกต้องและสามารถให้บริการแก่ผู้ยื่นค�าขอมีความคล่องตัว	อาศัยอ�านาจตามข้อ	7(9)	
แห่งระเบียบกรมประมง	 ว่าด้วยการยื่นค�าขอและการอนุญาตน�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 
2547	 จึงให้ยกเลิกประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตให้น�า 
สัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	ฉบับที่	2	ลงวันที่	15	ธันวาคม	2549	โดยกรมประมงก�าหนดเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นใดเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตน�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรใหม่	ดังนี้

	 กรณียื่นค�าขอน�าฉลามทุกชนิดทั้งที่มีชีวิต	 และซาก	 หรือเปลือกหอยเฉพาะที่ผ ่านกรรมวิธี 
แปรสภาพ	 แปรรูป	 หรือมีลักษณะเป็นชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของฉลามหรือเปลือกหอยเข้ามาในราชอาณาจักร 
ขอให้แสดงหนังสือรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น�้าหรือหนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงชนิดพันธุ์	 ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐ	
(ประเทศต้นทาง)	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รัฐมอบหมายในการยื่นขออนุญาตน�าเข้าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	 เว้นแต่	
การยื่นค�าขอน�าฉลาม	ทั้งที่มีชีวิตและซาก	หรือมีลักษณะเป็นชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าในราชอาณาจักร	ที่มาจาก 
การท�าการประมงในทะเลนอกน่านน�้าที่ไม่ได้ผ่านการน�าขึ้นท่าของรัฐใด	 ทั้งนี้	 ต้องมิใช่ฉลามชนิดพันธุ์ 
เดียวกับที่ก�าหนดไว้ในบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะ
สูญพันธุ์	(CITES)	ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในอนุสัญญาดังกล่าว

	 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่	26	พฤษภาคม	พ.ศ.	2553

สมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์

(นางสมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์)
อธิบดีกรมประมง
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ประกาศกรมประมง

เรื่อง	การขออนุญาตน�าสัตว์น�้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลิตและส่งออกไปกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

	 เพื่อเป็นการต่อต้านการท�าการประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคุมและให้สัตว์น�้า 
ซึ่งได้จากการท�าการประมงที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้	
อธิบดีกรมประมงจึงออกประกาศ	ดังนี้

	 ข้อ	1	 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ	ตั้งแต่วันที่	23	สิงหาคม	2553	เป็นต้นไป

	 ข้อ	2	 ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 เพิ่มเติมเอกสารประกอบการยื่นค�าขออนุญาตน�าสัตว์น�้า
บางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	ลงในวันที่	26	ตุลาคม	2552

	 ข้อ	3	 ผู ้ประสงค์จะน�าสัตว์น�้าเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศในกลุ ่มสหภาพยุโรปให้ยื่น 
ค�าขออนุญาตน�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	 (แบบ	 ก)	 ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอ 
อนุญาตน�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2547	 โดยระบุวัตถุประสงค์ว่าน�าเข้าสัตว์น�้าเพื่อ 
ผลิตและส่งออกไปสหภาพยุโรป

	 ข้อ	4	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ	 แล้ว	 หากเห็นควรอนุญาต 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรไทยให้กับผู้รับอนุญาต	
และในวันน�าเข้าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ	 ชนิด	 ปริมาณและรายละเอียดต่างๆ	 ถูกต้องตรงตาม 
หนังสืออนุญาตฯ	 แล้ว	 ให้ออกหนังสือก�ากับการจ�าหน่ายวัตถุดิบสัตว์น�้า	 (MD)	 เพื่อก�ากับไปกับสัตว์น�้า 
ดังกล่าวด้วย

	 ข้อ	5	 เมื่อมีผู้ต้องการส่งออกสัตว์น�้าดังกล่าวไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป	 ให้ผู้นั้นแนบหนังสือ 
ก�ากับการจ�าหน่ายวัตถุดิบสัตว์น�้า	(MD)	พร้อมกับใบรับรองการจับสัตว์น�้า	(Catch	Certificate)	จากหน่วยงาน 
ผู้มีอ�านาจของรัฐต่างประเทศเพื่อยื่นต่อกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า 
กรมประมง	ในการขอออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น�้า	(Annex	4)

	 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่	10	สิงหาคม	พ.ศ.	2553

สมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์

(นางสมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์)

อธิบดีกรมประมง
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ระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประมง	พ.ศ.	2553

	 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์	 และวิธีการในการปฏิบัติงาน	 ตรวจสอบและสุ ่มเก็บ 

ตัวอย่างสินค้าประมง	 ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับต่างๆ	 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	 ให้มีความเหมาะสม

สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน	 และแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 รวมทั้ง

เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่รับผิดชอบเป็นส�าคัญ	 พร้อมทั้งเป็นการอ�านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ประกอบการ

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	32	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2534	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พ.ศ.	2545	อธิบดี 

กรมประมงจึงออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและ 

สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประมง	ไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประมง	

พ.ศ.	2553

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนัดถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ในระเบียบนี้

	 	 “สัตว์น�้า”	 หมายถึง	 สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน�้าหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน�้าหรืออาศัยอยู่ใน

บริเวณที่น�้าท่วมถึง	 เช่น	ปลา	กุ้ง	ปู	 แมงดาทะเล	หอย	 เต่า	กระ	ตะพาบน�้า	 จระเข้	 รวมทั้งไข่ของสัตว์น�้านั้น 

สัตว์น�้าจ�าพวกเลี้ยงลูกด้วยนม	ปลิงทะเล	ฟองน�้า	หินปะการัง	กัลปังหา	และสาหร่ายทะเล	หมายความรวมถึง

พรรณไม้น�้า

	 	 “ซากสัตว์น�้า”	 หมายถึง	 ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์น�า้ที่ตายแล้วไม่ว่าจะรม	 ตากแห้ง 

หมัก	 หรือท�าอย่างอื่น	 เพื่อไม่ให้เน่าเปื่อยและไม่ว่าจะช�าแหละแยกออกหรืออยู่ในร่างกายของสัตว์น�้านั้น 

และหมายความรวมถึง	 หนัง	 กระดอง	 เปลือก	 หรือส่วนต่างๆ	 ของสัตว์น�้าที่แยกออกจากร่างกายของสัตว์น�า้ 

ไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือตายแล้ว

	 	 “ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า”	หมายถึง	ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้สัตว์น�้าเป็นวัตถุดิบ

	 	 “สินค้าประมง”	 หมายถึง	 สัตว์น�้า	 ซากสัตว์น�้า	 ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	 และปัจจัยที่ใช้ในการผลิต 

สัตว์น�้าตามที่ก�าหนดในระเบียบนี้
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	 	 “ผู้น�าเข้า”	 หมายถึง	 ผู้น�าหรือส่งสินค้าประมงเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและหมายความ 

รวมถึงตัวแทนผู้รับมอบอ�านาจจากผู้น�าเข้าด้วย

	 	 “ผู้ส่งออก”	 หมายถึง	 ผู้น�าหรือส่งสินค้าประมงออกไปนอกราชอาณาจักรไทยและหมายความ

รวมถึงตัวแทนผู้รับมอบอ�านาจจากผู้ส่งออกด้วย

	 ข้อ	4	 การเปิดตรวจสินค้าประมง	ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการจัดการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ความเสี่ยงต่อการลักลอบน�าเข้าหรือส่งออกสัตว์น�้าที่เป็นสัตว์ป่าสงวน	 สัตว์ป่าคุ้มครอง	

สัตว์น�้าต่างถิ่น	หรือสัตว์น�้าที่กรมประมงมีนโยบายเข้มงวดเป็นพิเศษ

	 	 (2)	 ความเสี่ยงต่อการน�าเข้าที่มีการเฝ้าระวังด้านโรคระบาดสัตว์น�้า	 สารตกค้างหรือสาร 

ปนเปื้อน

	 	 (3)	 ความเสี่ยงต่อการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง	หรือในใบอนุญาต

	 	 (4)	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้ส่งออก	 ที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบ	 หรือการละเว้นการปฏิบัติตาม 

เงื่อนไข	(ตาม	(1)-(3)	ภายในระยะเวลา	1	ปี	ทั้งนี้	ต้องมีการบันทึกประวัติดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

	 ข้อ	5	 ให้ส่วนตรวจการค้าสัตว์น�้า	 ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	 ก�าหนดระดับการตรวจสอบ

สินค้าประมงและการสุ่มตัวอย่างสินค้าประมงภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ	 4	 โดยผ่านความเห็นชอบจากอธิบดี 

กรมประมง	 อย่างน้อย	 ปีละ	 1	 ครั้ง	 ภายในเดือนธันวาคม	 แล้วประกาศโดยเปิดเผย	 และแจ้งเป็นหนังสือ 

ไปยังผู้น�าเข้า	ผู้ส่งออก

	 ข้อ	6	 ให้ก�าหนดระดับการตรวจสอบสินค้าประมงดังต่อไปนี้

	 	 ระดับ	1	 สินค้าประมงที่ต้องเปิดตรวจ	สุ่มตัวอย่างที่สถานที่เก็บรักษา	และต้องอายัดหรือกักกัน

	 	 ระดับ	2		สินค้าประมงที่ต้องเปิดตรวจ	 สุ่มตัวอย่างที่สถานที่เก็บรักษา	 แต่ไม่ต้องอายัดหรือ

กักกัน

	 	 ระดับ	3	 สินค้าประมงที่ต้องเปิดตรวจ	สุ่มตัวอย่างที่ด่านตรวจสัตว์น�้า	และต้องอายัดหรือกักกัน

	 	 ระดับ	4	 สินค้าประมงที่ต้องเปิดตรวจ	 สุ่มตัวอย่างที่ด่านตรวจสัตว์น�้า	 และไม่ต้องอายัดหรือ

กักกัน

	 	 ระดับ	5	 สินค้าประมงที่ต้องเปิดตรวจ	ยกเว้นการสุ่มตัวอย่าง	ไม่ต้องอายัด	หรือกักกัน

	 	 ระดับ	6	 สินค้าประมงที่ยกเว้นการเปิดตรวจ	ยกเว้นการสุ่มตัวอย่าง	และไม่ต้องอายัดหรือกักกัน
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	 ข้อ	7	 ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมาย	 แจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นใด	 ให้ผู้น�าเข้า	 ผู้ส่งออก	

ทราบว่าสินค้าประมงที่ขออนุญาตน�าเข้า	 ส่งออกนั้น	 เจ้าหน้าที่จะท�าการเปิดตรวจสอบ	 หรือสุ่มเก็บตัวอย่าง 

ก่อนการตรวจปล่อยสินค้า

	 ข้อ	8	 ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบเอกสารการอนุญาตจากหน่วยงานกรมประมงในการ 

น�าเข้าหรือส่งออกสัตว์น�้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 หนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	 กรณีต้องขออนุญาตตาม 

พระราชบัญญัติประมง	พ.ศ.	2490

	 	 (2)	 ใบแจ้งอนุมัติน�าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร	 (ร.6)	 กรณีต้องขออนุญาต

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499

	 	 (3)	 ใบอนุญาตน�าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร	 (ร.9)	 กรณีต้องขออนุญาต 

ส่งออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499

	 	 (4)	 ใบขนสินค้า	 หรือใบตราส่ง	 (Air	 Waybill/Bill	 of	 Lading)	 หรือใบก�ากับสินค้า 

(Invoice)	(ถ้ามี)

	 	 (5)	 หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น�้า	หรือ

	 	 (6)	 หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์น�้า	หรือ

	 	 (7)	 หนังสือรับรองสุขอนามัยซากสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	(Health	Certificate)

	 	 (8)	 เอกสารอื่นๆ	ตามที่กรมประมงประกาศเพิ่มเติม

	 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารการอนุญาตไม่ถูกต้อง	 ห้ามเจ้าหน้าที่ตรวจรับรองปล่อยผ่านให้ 

แจ้งผู้น�าเข้า	 ผู้ส่งออกทราบ	 เพื่อด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง	 และหากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารให้ 

เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตามกฎหมาย	หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารถูกต้อง	 ครบถ้วน	 สอดคล้องกัน	 และสินค้าประมงดังกล่าวเป็น 

สินค้าประมงที่ก�าหนดระดับการตรวจสอบไว้ในระดับ	1-5	ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการต่อในข้อ	9.

	 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารถูกต้อง	 และเป็นสินค้าประมงที่ก�าหนดระดับการตรวจสอบไว้ 

ในระดับ	6	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้า

	 ข้อ	9	 การตรวจสอบสินค้าประมง	ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ให้ผู้น�าเข้า	 ผู้ส่งออก	 เป็นผู้เปิดสินค้าประมง	 โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็น 

ผู้ตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง	ตรวจสอบว่า	สินค้าประมงมีรายละเอียด	ตรงตามรายการที่ได้แจ้งขออนุญาต

น�าเข้าหรือส่งออก	 ตามเอกสารประกอบการน�าเข้า	 ส่งออก	 หรือไม่	 หากพบว่า	 มีสินค้าประมงไม่ตรงตามที่ 

ให้แจ้งขออนุญาตน�าเข้า	ส่งออกให้ด�าเนินการดังนี้
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	 	 	 (1.1)	 ชนดิหรอืปรมิาณ	ของสนิค้าประมงทีน่�าเข้า	ส่งออก	มน้ีอยกว่าทีไ่ด้แจ้งขออนญุาต

ให้เจ้าหน้าที่บันทึก	ข้อมูลชนิดและปริมาณ	ตามที่น�าเข้า	ส่งออกจริงในใบอนุญาต

	 	 	 (1.2)	 ชนดิหรอืปรมิาณ	ของสนิค้าประมงทีน่�าเข้า	ส่งออก	มมีากกว่าทีไ่ด้แจ้งขออนญุาต

ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาด�าเนินการดังนี้

	 กรณีผู้ส่งออก	มิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ	ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ส่งออก	ด�าเนินการขออนุญาต 

ส่งออก	 เพิ่มเติมในชนิดหรือปริมาณที่เกินจากที่ได้รับขออนุญาต	 ก่อนที่จะตรวจปล่อย	 และให้ผู้ส่งออกดูแล 

รักษาและผู้รับผิดชอบสินค้าประมงในระหว่างที่รอการอนุญาตเพิ่มเติม

	 กรณีที่ผู้น�าเข้า	 ส่งออก	 มีเจตนาหลีกเลี่ยง	 การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่	 ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการ 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 	 (2)	 ในการตรวจสอบสินค้าประมง	หากจ�าเป็นต้องมีการเปิดกล่อง	ภาชนะ	หรือตัดผนึก	(Seal) 

ตู้คอนเทนเนอร์	 จึงจะสามารถตรวจสอบสินค้าประมงได้	 ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการเป็นผู้ควบคุมการ 

เปิดตรวจและท�าการปิดผนึกด้วยผนึกที่มีตราสัญลักษณ์กรมประมง	 ซึ่งระบุเลขที่หลังจากได้ด�าเนินการ 

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว	 และบันทึกผลการตรวจสอบในส�าเนาใบอนุญาต	 น�าเข้า	 หรือส่งออก	 แล้วแต่กรณี 

โดยให้ผู้ควบคุมการเปิดตรวจ	และผู้น�าเข้า	ผู้ส่งออก	ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

	 กรณีที่กล่อง	 ภาชนะ	 หรือตู้คอนเทนเนอร์ได้ถูกเปิด	 หรือผนึกได้ถูกตัดแล้ว	 ก่อนที่เจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบ	ให้ด�าเนนิการตรวจสอบสนิค้าประมง	ตามข้อ	9	(2)	วรรคแรก	และสุม่ตวัอย่างสนิค้าประมง	ตามข้อ	9	(3) 

แต่ไม่ต้องท�าการปิดผนึกที่มีตราสัญลักษณ์กรมประมง	โดยให้บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมไว้โดย

	 	 (3)	 การเปิดตรวจให้เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสินค้าประมงตามอัตรา	ดังนี้

	 	 	 (3.1)	 สินค้าประมงที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์	ให้สุ่มเปิดตรวจภายใต้หลักเกณฑ์ตาม

ประกาศตามข้อ	5

	 	 	 (3.2)	 สินค้าประมงที่บรรจุอยู่ในเรือสินค้า	 การขนส่งแบบเทกอง	 (Bulk)	 ให้ท�าการ 

ตรวจสอบอย่างน้อย	1	ครั้งต่อ	1	เที่ยวเรือ

	 	 	 (3.3)	 เรือประมงไทยที่ไปท�าการประมงนอกน่านน�้าและน�าสัตว์น�้ากลับมาขึ้นท่า 

ในประเทศไทย	ให้ท�าการตรวจสอบอย่างน้อย	ร้อยละ	20	ตามจ�านวนเรือที่เข้า

	 ข้อ	10		 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าประมงที่ได้แจ้งขออนุญาตน�าเข้าหรือส่งออก	 และเจ้าหน้าที่

พิจารณาแล้วมีความจ�าเป็นต้องสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ	ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการดังนี้

	 	 (1)	 ให้หวัหน้าด่านตรวจสตัว์น�้าหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นผูพ้จิารณาในการสุม่เกบ็ตวัอย่าง

สินค้าประมงในปริมาณตามประกาศในข้อ	5	เพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ
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	 	 (2)	 การสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประมงเพื่อท�าการตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ 

ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น�้า	ด�าเนินการดังนี้

	 	 	 (2.1)	 จัดท�าบันทึกการตรวจสอบและสุ ่มเก็บตัวอย ่างสินค ้าประมง	 พร ้อมลง 

รายละเอียด	เช่น	วันที่	สถานที่	ชนิดและปริมาณสินค้าประมง	เลขที่ใบขนสินค้า	เลขที่ใบอนุญาต	เป็นต้น

	 	 	 (2.2)	 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ลงข้อมูลรายละเอียดในบันทึกการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่าง

สินค้าประมงแล้ว	 ให้เจ้าหน้าที่ผู้เก็บตัวอย่างและผู้น�าเข้า	 ผู้ส่งออก	 ที่น�าเปิดตรวจสินค้าประมงลงลายมือชื่อ 

ในบันทึก	และให้เจ้าหน้าที่น�าบันทึกดังกล่าวแจ้งให้ผู้น�าเข้า	ผู้ส่งออกทราบ

	 กรณีการตรวจสอบสินค้าประมงทางกายภาพ	 ให้เจ้าหน้าที่พิจารณา	 น�้าหนัก	 ปริมาณ	 สี	 กลิ่น 

สิ่งแปลกปลอมปน	ความสะอาด	สภาพของภาชนะบรรจุ	สภาพตู้ตอนเทนเนอร์

	 กรณีตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการส่งตัวอย่างสินค้าประมงที่สุ่มเก็บไป 

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของกรมประมง	หรือห้องปฏิบัติการที่กรมประมงให้การรับรอง

	 	 (3)	 เมื่อทราบผลการวิเคราะห์แล้ว	 ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมรายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าว

ไปยังผู้น�าเข้า	 ผู้ส่งออก	 ภายใน	 3	 วันท�าการ	 หากผลการวิเคราะห์เกินมาตรฐาน	 หรือพบโรคระบาดสัตว์น�้า 

ดังกล่าว	ให้ด�าเนินการตามกฎหมาย	หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก�าหนด

	 ข้อ	11		 การเปิดตรวจสินค้าประมง	 และการสุ่มตัวอย่างสินค้าประมง	 ต้องกระท�าภายใต้การควบคุม

ของหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น�้าหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

	 ข้อ	12		 ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้	 ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้อง

ในการด�าเนินการตามระเบียบนี้	ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้พิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ	ณ	วันที่	11	มกราคม	พ.ศ.	2553

สมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์

(นางสมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์)

อธิบดีกรมประมง
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ระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ์	พ.ศ.	2547

	 โดยที่ประกาศกรมศุลกากรที่	 1/2542	 ลงวันที่	 6	 ตุลาคม	2542	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ในการยกเว้นอากรการน�าเข้าส�าหรับปลา	 สัตว์น�้าจ�าพวกครัสตาเชีย	 โมลลุสก์	 และสัตว์น�้าที่ไม่มีกระดูก 

สันหลังอื่นๆ	 ให้การน�าเข้าแต่ละครั้งมีจ�านวนพอสมควร	 โดยกรมประมงเป็นผู้ก�าหนดและต้องมีหนังสือของ 

กรมประมงยืนยันการน�าเข้ามาส�าหรับท�าพันธุ์ประกอบการพิจารณายกเว้นอากรการน�าเข้าสัตว์น�้าดังกล่าวด้วย 

โดยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และขั้นตอนในการยื่นขอและการออกหนังสือรับรองดังกล่าวนั้น	 ได้ก�าหนดไว้ใน 

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นค�าขอหนังสือรับรองยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ ์ 

พ.ศ.	2543	ซึ่งกรมประมงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	32	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2534 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ.	 2545	 กรมประมงจึงออกระเบียบก�าหนดวิธีปฏิบัติราชการในการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรอง 

ยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าประเภทปลา	 สัตว์น�้าจ�าพวกครัสตาเซีย	 โมลลุสก์	 และสัตว์น�้าที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 

อื่นๆ	ส�าหรับท�าพันธุ์	ไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอและการออกหนังสือรับรองยืนยัน

การน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ์	พ.ศ.	2547”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นค�าขอหนังสือรับรองยืนยันการน�าเข้า 

สัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ์	พ.ศ.	2543

	 ข้อ	4	 ในระเบียบนี้

	 	 (1)	 สัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ์	 หมายความว่า	 สัตว์น�้าที่มุ่งหมายจะใช้เป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ 

ในการเพาะพันธุสัตว์น�้านั้น

	 	 (2)	 หนังสือรับรองยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ์	 หมายความว่า	 หนังสือรับรอง 

ซึ่งออกให้ตามระเบียบนี้	เพื่อรับรองว่าสัตว์น�้าตามชนิดและปริมาณที่จะน�าเข้านั้นเป็นสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ์

	 	 (3)	 ผู้ยื่นค�าขอ	หมายความว่า	ผู้ยื่นค�าขอหนังสือรับรองยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ์

	 ข้อ	5	 ผู้ที่จะขอหนังสือรับรองการยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ์	 จะต้องเป็นผู้ประกอบการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 ซึ่งสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของตนได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี	

(COC)	หรือมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีส�าหรับการผลิตสัตว์น�้าที่ดี	(GAP)	จากกรมประมงแล้ว
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	 ข้อ	6	 ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ ์	 ให้ยื่นค�าขอต่อ 

พนักงานเจ้าหน้าที่	ณ	สถานที่ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ส�านักวิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด	กรมประมง	กรณีเป็นสัตว์น�้าจืด

	 	 (2)	 ส�านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง	กรมประมง	กรณีเป็นสัตว์น�้าเค็ม

	 ข้อ	7	 ให้ผู้ยื่นค�าขอตามข้อ	 6	 กรอกข้อความในค�าขอให้ครบถ้วน	 พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน

ประกอบค�าขอดังต่อไปนี้ด้วย

	 	 (1)	 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา	 ให้แนบส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 	 (2)	 ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล	ให้แนบ

	 	 	 (2.1)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการเป็นนิติบุคคล

	 	 	 (2.2)	 ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐของกรรมการผู้จัดการ	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น

	 	 (3)	 ในกรณีที่มอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นค�าขอแทน	ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย

	 	 	 (3.1)	 หนังสือมอบอ�านาจ

	 	 	 (3.2)	 ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอ�านาจ

	 	 (4)	 ส�าเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในการประมง	การค้าสินค้าสัตว์น�้า	ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	

หรืออุตสาหกรรมสัตว์น�้า	(อนุญาต	6)		(ถ้ามี)

	 	 (5)	 ส�าเนาหลักฐานการได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี	(COC)	หรือมาตรฐาน

การปฏิบัติทางประมงที่ดีส�าหรับการผลิตสัตว์น�้าที่ดี	(GAP)	จากกรมประมงตามข้อ	5

	 	 (6)	 เอกสารอื่นตามที่กรมประมงประกาศก�าหนด

	 ข้อ	8	 เมื่อได้รับค�าขอแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับค�าขอ	 และตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน

	 	 หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน	ก็ให้คืนค�าขอและเอกสารหลักฐาน	และแจ้งให้ผู้

ยื่นค�าขอทราบภายใน	1	วันท�าการ	เพื่อท�าการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

	 	 แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน	 ก็ให้ด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 

เหมาะสมของสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าตามค�าขอนั้น	 แล้วเสนออธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดี 

กรมประมงมอบหมาย	 เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ์ให้แก่ผู้ยื่น 

ค�าขอนั้นต่อไป	ทั้งนี้ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	3	วันท�าการ	นับแต่วันที่ได้รับค�าขอ
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	 	 ในกรณีที่อธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายได้พิจารณาแล้วไม่รับรอง 

ตามค�าขอ	ก็ให้แจ้งผู้ยื่นค�าขอทราบภายในก�าหนดเวลาตามวรรคก่อนด้วย

	 ข้อ	9	 การด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

ตามข้อ	8	วรรคสามนั้น	ให้ผู้ยื่นค�าขออ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ

	 ข้อ	10		 กรมประมงจะออกหนังสือรับรองยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ ์ในจ�านวนที่ 

เหมาะสมสกับจ�านวนและขนาดของบ่อที่ใช้ในการเพาะพันธุ ์สัตว์น�้านั้น	 ทั้งนี้	 ตามที่พักงานเจ้าหน้าที่ 

เห็นสมควรก�าหนดเป็นกรณีไป

	 ในกรณีของสัตว์น�้าประเภทกุ้งกุลาด�า	 กรมประมงออกหนังสือรับรองยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับ 

ท�าพันธุ์ให้เฉพาะกุ้งที่มีขนาดความยาว	7.5	นิ้ว	หรือขนาดน�้าหนัก	70	กรัม	ขึ้นไป	เท่านั้น

	 ข้อ	11		 ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ์	 จะต้องยื่นขอรับหนังสือ 

อนุญาตในการน�าเข้าสัตว์น�้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักรตามระเบียบว่าด้วยการยื่นค�าขอและการอนุญาตให้น�า 

สัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร	 โดยใช้หนังสือรับรองตามระเบียบนี้ประกอบในการยื่นขอรับหนังสือ

อนุญาตดังกล่าวด้วย

	 หนังสือรับรองยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ์	 1	 ฉบับ	 จะใช้ประกอบในการยื่นขอรับหนังสือ

อนุญาตตามวรรคแรกได้เพียง	1	ครั้ง

	 ข้อ	12		 ให้หนังสือรับรองยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ ์มีผลนับแต่วันที่ได้ออกและ 

หมดอายุลงพร้อมกับอายุหนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร	 แต่ทั้งนี้ไม่เกิน	 90	 วัน 

นับแต่วันที่ได้ออก

	 ข้อ	13		 แบบค�าขอและแบบหนังสือรับรองยืนยันการน�าเข้าสัตว์น�้าส�าหรับท�าพันธุ์ตามระเบียบนี้ 

ให้ใช้ตามแบบที่กรมประมงก�าหนด

	 ข้อ	14		 ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้	 และให้มีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่ 

มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

	 	 ค�าวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด

ประกาศ	ณ	วันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2547

สิทธิ	บุญยรัตผลิน

(นายสิทธิ	บุญยรัตผลิน)

อธิบดีกรมประมง
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ระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้าเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร

พ.ศ.	2550

	 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์	 และวิธีการ	 ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกใบ 
รับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้า	 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานภายในกรมประมง	
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	32	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2534	
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.	 2545	 กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมประมง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พ.ศ.	2545	อธิบดีกรมประมง	จึงออกระเบียบก�าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้าไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�า้เพื่อ 
การส่งออกนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2550”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ในระเบียบนี้

	 	 “ซากของสัตว์น�้า”	หมายความว่า	ร่างกายหรือส่วนของร่างกายของสัตว์น�้าที่ตายแล้ว	ไม่ว่าจะ 
รม	 ตากแห้ง	 หมัก	 หรือท�าอย่างอื่น	 เพื่อไม่ให้เน่าเปื่อยและไม่ว่าจะช�าแหละแยกออกหรืออยู่ในร่างกายของ 
สัตว์น�้านั้น	 และหมายความรวมถึง	 หนัง	 กระดอง	 เปลือก	 หรือส่วนต่างๆ	 ของสัตว์น�้าที่แยกออกจากร่างกาย 
ของสัตว์น�้าไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือตายแล้ว

	 	 “สถานที่รวบรวมซากของสัตว์น�้า”	 หมายความว่า	 สถานที่พัก	 รวบรวม	 หรือบรรจุซากของ 
สัตว์น�้าเพื่อการจ�าหน่าย

	 	 “ใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้า”	 หมายความว่า	 ใบรับรองที่กรมประมงออกให้เพื่อรับรอง
ว่าซากของสัตว์น�้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรมาจากฟาร์มหรือสถานที่รวบรวมซากของสัตว์น�้าที่มีการ 
ตรวจสอบและควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมงก�าหนด

	 	 “ผู้รับรอง”	หมายความว่า	อธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย

	 ข้อ	4	 เพื่อประโยชน์ในการออกใบรับรองตามระเบียบนี้	 ให้ส�านักวิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดและ 
ส�านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง	 สนับสนุนข้อมูลการตรวจสุขอนามัยฟาร์มที่ได้มาซึ่งซากของสัตว์น�้า 
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้รับรอง	ให้แก่ส่วนตรวจการค้าสัตว์น�้า	ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง

	 ข้อ	5	 ให้ผู้ประกอบการส่งออกซากของสัตว์น�้ายื่นค�าขอรับใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้า	 ณ 
ด่านตรวจสัตว์น�้า	ของกรมประมง	พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน	ดังนี้
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	 (1)	 ส�าเนาเอกสารแสดงการขึ้นทะเบียนกับกรมประมง	(ทบ.	2)

	 (2)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ยื่นค�าขอ	ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

	 (3)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน	 ซึ่งมีอายุไม่เกิน	 90	 วัน	 นับแต่ 
วันที่ออกหนังสือรับรองและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ของกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ	แล้วแต่กรณี	ในกรณีเป็นนิติบุคคล

	 (4)	 กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นค�าขอและด�าเนินการแทน	ต้องแนบ

	 	 (ก)		หนังสือมอบอ�านาจ

	 	 (ข)		ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ

	 ค�าขอใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้า	ให้ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้

	 ข้อ	6	 ผู้ยื่นค�าขอรับใบรับรองตามระเบียบฉบับนี้ต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกด�าเนินคดี	 หรือเป็นผู้ที่มีตัวแทนที่อยู่ในระหว่างถูกด�าเนินคดี 
ในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฉบับนี้	 เว้นแต่	 คดีถึงที่สุดว่า 
ผู้ยื่นค�าขอหรือตัวแทนไม่มีความผิดตามค�าฟ้องหรือข้อกล่าวหานั้น	 ในกรณีผู้ยื่นค�าขอไม่ว่าจะยื่นเพื่อตนเอง 
หรือยื่นในฐานะตัวแทน	 เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารของทาง 
ราชการตามระเบียบฉบับนี้	ผู้ยื่นค�าขอหรือตัวแทนนั้นจะสามารถยื่นค�าขอใบรับรองได้อีก	เมื่อพ้นก�าหนด	2	ปี	
นับแต่วันที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดในคดีดังกล่าว

	 (2)	 ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารฉบับใด 
ฉบับหนึ่ง	 ที่อ้างว่าได้ออกตามระเบียบฉบับนี้	 เนื่องจากมีพฤติการณ์หรือมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู ้ยื่น 
ค�าขอหรือตัวแทนกระท�าการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท�าความผิดดังกล่าว

	 (3)	 ต้องไม่เป็นผู้ที่กรมประมงพิจารณาไม่ออกใบรับรองให้	ตามข้อ	11

	 ข้อ	7	 เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจสัตว์น�้าได้รับค�าขอแล้วให้ด�าเนินการตรวจสอบค�าขอและ 
หลักฐานหากเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง	 ให้แจ้งส่วนตรวจการค้าสัตว์น�้า	 ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง 
ด�าเนินการเข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวมซากของสัตว์น�้าของผู้ประกอบการต่อไป

	 แต่ในกรณีผู้ยื่นค�าขอแนบหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง	 ให้เจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจสัตว์น�้าคืน 
ค�าขอให้ผู้ยื่นค�าขอไปด�าเนินการใหม่ให้ถูกต้อง

	 ข้อ	8	 เมื่อส่วนตรวจการค้าสัตว์น�้า	 ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	 ได้รับแจ้งจากด่านตรวจ 
สัตว์น�้าตามข้อ	 7	 ให้ด�าเนินการเข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวมซากของสัตว์น�้าของผู้ยื่นค�าขอตามแบบ 
ประเมินสถานที่รวบรวมสัตว์น�้าเพื่อการส่งออกท้ายระเบียบนี้	 ทั้งนี้	 หากสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีการ 
เข้าตรวจสอบและผ่านการประเมินตามระเบียบนี้มาแล้วไม่เกิน	 3	 เดือน	 ส่วนตรวจการค้าสัตว์น�้าจะไม่ 
ด�าเนินการเข้าตรวจสอบอีกก็ได้	แต่หากเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะเข้าตรวจสอบ	 เพื่อประเมินสถานที่ดังกล่าว
ใหม่ก็ให้กระท�าได้
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	 ให้ส่วนตรวจการค้าสัตว์น�้า	 แจ้งผลการประเมินสถานที่รวบรวมซากของสัตว์น�้าภายใน	 5	 วันท�าการ
นับแต่ได้รับแจ้งจากด่านตรวจสัตว์น�้า	 ในกรณีต้องมีการเข้าตรวจสอบ	 และภายใน	 1	 วันท�าการนับแต่วัน 
ได้รับแจ้งจากด่านตรวจสัตว์น�้า	ในกรณีไม่ต้องมีการเข้าตรวจสอบ

	 ข้อ	9	 ให้ผู้รับรองพิจารณาออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้าได้	ต่อเมื่อ

	 (1)	 เอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการครบถ้วน

	 (2)	 พิจารณาข้อมูลจากส�านักวิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดและส�านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
(ถ้ามี)

	 (3)	 สถานที่รวบรวมซากของสัตว์น�้าของผู้ยื่นค�าขอผ่านการประเมิน	 ตามแบบประเมินสถานที่ 
รวบรวมซากของสัตว์น�้าท้ายระเบียบนี้

	 ทั้งนี้	 ให้ด�าเนินการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้าให้แล้วเสร็จภายใน	 1	 วันนับแต่ได้รับแจ้ง 
จากส่วนตรวจการค้าสัตว์น�้า	 ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	 เว้นแต่มีเหตุขัดข้องอื่นใด	 ให้สามารถขยาย 
ระยะเวลาด�าเนินการออกไปได้อีกไม่เกิน	3	วัน

	 ใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้า	ให้มีอายุ	30	วันนับแต่วันออกใบรับรอง

	 ใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้า	 ให้เป็นไปตามแบบของกรมประมงหรือประเทศผู้น�าเข้า	 ทั้งนี้ 
แบบของประเทศผู้น�าเข้าต้องไม่มีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อความในแบบของกรมประมง

	 ข้อ	10		 ในกรณีไม่สามารถออกใบรับรองตามข้อ	 9	 ได้	 ให้ผู้รับรองแจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอทราบภายใน 
1	วันท�าการนับแต่ได้รับแจ้งจากส่วนตรวจการค้าสัตว์น�้า	ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง

	 ข้อ	11		 หากผู้รับใบรับรองรายใดส่งออกซากของสัตว์น�้าไม่ว่าในครั้งใดให้ผิดไปจากที่กรมประมง 
รับรอง	 โดยส่งออกซากของสัตว์น�้าที่มิได้มาจากฟาร์มหรือสถานที่รวบรวมซากของสัตว์น�้าที่มีการตรวจสอบ 
และควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมงก�าหนด	 ให้ผู้รับรองพิจารณาไม่ออกใบรับรองให้แก่ผู้นั้นเป็นระยะ 
เวลาไม่น้อยกว่า	6	เดือน	แต่ไม่เกิน	1	ปี	นับแต่เมื่อกรมประมงตรวจพบหรือมีข้อมูลปรากฏแก่กรมประมง

	 ข้อ	12		ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

	 ในกรณีมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการด�าเนินการตามระเบียบนี้	 ให้อธิบดีกรมประมงเป็น 
ผู้พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด	 และจะประกาศผ่อนผันการบังคับใช้ส่วนใดๆ	 ของระเบียบนี้ส�าหรับกรณีหนึ่ง 
กรณีใดก็ได้

ประกาศ	ณ	วันที่	20	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2550

พูลทรัพย์	วิรุฬหกุล

(นางสาวพูลทรัพย์	วิรุฬหกุล)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง

รักษาราชการแทน	อธิบดีกรมประมง
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ค�าสั่งกรมประมง

ที่	159/2550

เรื่อง	มอบหมายให้เป็นผู้รับรอง

	 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดให้มีผู้รับรอง	 เพื่อออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้าตามระเบียบ 

กรมประมง	ว่าด้วยการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้าเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2550

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 38(7)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ.	 2534	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.	 2545 

ประกอบระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้าเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร	

พ.ศ.	 2550	 อธิบดีกรมประมงจึงมอบอ�านาจให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งดังต่อไปนี้	 ปฏิบัติราชการแทนโดยให้เป็น 

ผู้รับรอง	เฉพาะในด่านตรวจสัตว์น�้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ	เพื่อออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น�้า

	 1.	 นักวิชาการประมงระดับ	8	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น�้า

	 2.	 ผู้อ�านวยการส่วนตรวจการค้าสัตว์น�้า	 เฉพาะด่านตรวจสัตว์น�้าที่ไม่มีนักวิชาการประมงระดับ	 8	

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น�้า

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง	ณ	วันที่	20	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2550

พูลทรัพย์	วิรุฬหกุล

(นางสาวพูลทรัพย์	วิรุฬหกุล)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง

รักษาราชการแทน	อธิบดีกรมประมง



รวมกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	การส่งออกสัตว์น�้า 195

ค�าสั่งกรมประมง

ที่	49/2552

เรื่อง	ก�าหนดพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น�้า

	 ตามที่กรมประมงได้จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น�้าขึ้นเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบการน�าเข้า	 ส่งออก	 สัตว์น�้า 

และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ารวมทั้งปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น�้า	ตามอ�านาจหน้าที่ที่กฎหมายต่างๆ	ก�าหนดไว้	นั้น

	 เพื่อให้ด่านตรวจสัตว์น�้าต่างๆ	 มีพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ที่กฎหมาย

ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	32	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ.	 2532	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 จึงก�าหนดให้ด่านตรวจสัตว์น�้าต่างๆ	 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมาย	ดังนี้

	 1.	 ด่านตรวจสัตว์น�้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์สุวรรณภูมิ

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	 ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตส�านักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ	และเขตส�านักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

	 2.	 ด่านตรวจสัตว์น�้าท่าเรือกรุงเทพ

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าท่าเรือกรุงเทพ

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์กรุงเทพมหานครทางน�้า

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตส�านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

	 3.	 ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดชลบุรี

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าแหลมฉบัง
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	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์ชลบุรี	ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่ในเขตส�านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตส�านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

	 4.	 ด่านตรวจสัตว์น�้าลาดกระบัง

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์ชลบุรี	เฉพาะที่อยู่ในพื้นที่เขตส�านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	และการปฏิบัติงานอื่นๆ	

ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตส�านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

	 5.	 ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดสระแก้ว

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าอรัญประเทศ

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์สระแก้ว

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรอรัญประเทศ

	 6.	 ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดสงขลา

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานหาดใหญ่

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์สงขลา	เฉพาะที่อยู่ในเขตด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

	 7.	 ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดสงขลา	สาขาสะเดา

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์สงขลา	เฉพาะที่อยู่ในเขตด่านศุลกากรสะเดา

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรสะเดา

	 8.	 ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดสงขลา	สาขาปาดังเบซาร์

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์สงขลา	เฉพาะที่อยู่ในเขตด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
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	 9.	 ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดสงขลา	สาขาท่าเรือน�้าลึก

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าสงขลา

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์สงขลา	 ยกเว้นพื้นที่ในเขตด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่	 เขตศุลกากร 

สะเดา	และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	 ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรสงขลา	 ยกเว้นพื้นที่ใน 

เขตด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่	เขตด่านศุลกากรสะเดา	และเขตด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

	 10.	ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดนราธิวาส

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่านราธิวาส	ด่านตรวจสัตว์ป่าตากใบ	ด่านตรวจสัตว์ป่าสุไหง-โกลก

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์นราธิวาส

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรตากใบ	และด่านสุไหง-โกลก

	 11.	ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดภูเก็ต

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานภูเก็ต	และด่านตรวจสัตว์ป่าท่าเรือน�้าลึกภูเก็ต

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	 ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตและ 

ด่านศุลกากรภูเก็ต

	 12.	ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดเชียงราย

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงแสน	 ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานเชียงราย	 ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สาย	 และ 

ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงของ

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์เชียงราย

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	 ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรเชียงแสน	 ด่านศุลกากร 

แม่สาย	และด่านศุลกากรเชียงของ
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	 13.	ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดเชียงใหม่

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานเชียบใหม่	และด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงดาว

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	 ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

และด่านศุลกากรเชียงดาว

	 14.	ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดหนองคาย

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขต	 ด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคาย	 ด่านตรวจสัตว์ป่าบึงกาฬ	 ด่านตรวจสัตว์ป่าศรีเชียงใหม่	 และด่านตรวจ 

สัตว์ป่าท่าบ่อ

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์หนองคาย

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรหนองคาย	และด่านศุลกากร

บึงกาฬ

	 15.	ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดตาก

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์ตาก

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรแม่สอด

	 16.	ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดสตูล

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าสตูล	และด่านตรวจสัตว์ป่าวังประจัน

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์สตูล

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	 ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรสตูล	 และด่านศุลกากร 

วังประจัน

	 17.	ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดจันทบุรี

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าท่าแหลม
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	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์จันทบุรี

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรจันทบุรี

	 18.	ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดสมุทรสาคร

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าแม่กลอง

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์สมุทรสงคราม

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรแม่กลอง

	 19.	ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดระนอง

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าระนอง	และด่านตรวจสัตว์ป่ากระบุรี

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์ระนอง

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรระนอง

	 20.	ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดตราด

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าคลองใหญ่

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์ตราด

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรคลองใหญ่

	 21.	ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดมุกดาหาร

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรมุกดาหาร

	 22.	ด่านตรวจสัตว์น�้าช่องเม็ก	จังหวัดอุบลราชธานี

	 	 (1)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามเขตด่านตรวจสัตว์ป่าเขมราช	และด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก

	 	 (2)	 การปฏิบัติงานตาม	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามอาณาเขต

ของท่าเข้าและท่าออกด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี



รวมกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	การส่งออกสัตว์น�้า200

	 	 (3)	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	 ให้มีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร	 และ 

ด่านศุลกากรเขมราช

	 ส�าหรับกรณีที่มีการน�าเข้า	 ส่งออกสัตว์น�้า	 ซากสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	 รวมทั้งปัจจัยที่ใช้ใน 

การผลิตสัตว์น�้า	 ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น�้าใด	 ให้ส่วนตรวจการค้าสัตว์น�้าพิจารณา 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด	 ไปด�าเนินการตรวจสอบการน�าเข้า	 ส่งออกดังกล่าว	 และให้ข้าราชการที่ได้รับ 

การแต่งตั้งเป็นสัตวแพทย์ตาม	 พ.ร.บ.	 โรคระบาดสัตว์	 พ.ศ.	 2499	 ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนตรวจการค้าสัตว์น�้า 

ท�าหน้าที่เป็นสัตวแพทย์ประจ�าท่าเข้าและท่าออกทุกแห่ง	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการน�าเข้า 

น�าออกหรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์	พ.ศ.	2544

	 ค�าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับค�าสั่งนี้	ให้ใช้ค�าสั่งนี้แทน

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง	ณ	วันที่	22	มกราคม	พ.ศ.	2552

สมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์

(นางสมหญิง	เปี่ยมสมบูรณ์)

อธิบดีกรมประมง




